PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
te vabi na izlet
»ljubiteljev četrtkov»
v okolico ŠMARJEŠKIH TOPLIC
v četrtek, 20. februarja 2020

Trška gora 428 nmv

Pred nami je 108. izlet ljubiteljev četrtkov. Tokrat gremo na Dolenjsko v
okolico Šmarjeških toplic, po eni izmed mnogih, »srčnih poti« .
Kot vedno se bomo že na avtobusu razdelili v dve ali tri skupine in se
dogovorili po kateri poti bomo šli. Naši izhodišči bosta kraj Sevno , kjer je
tudi znani center biotehnike in turizma, kmetijska šola Grm in biotehniška
gimnazija ter kraj Otočec. Prva skupina bo potrebovala za pot, od 3
do 4 ure nenaporne hoje . Start te skupine je v vasici Sevno , od tu
pa bomo pot nadaljevali mimo vinogradov Trške gore, do vrha te
gore, ki leži na 428 nmv. Tu se nam bo odprl čudovit razgled na
Gorjance, dolino Krke in Novega mesta. Na vrhu se bomo seznanili
z bogato zgodovino te gore, o romarski cerkvi Marijinega rojstva, o
lipi, katere premer je preko 8 m, o Lojzetu Slaku in še o čem. Nato
bomo pot nadaljevali proti Otočcu, mimo Starega gradu Otočec, ki
leži na južnem pobočju Trške gore, vse do Šmarjeških toplic. Druga
skupina bo šla po krajši poti iz Otočca, do Šmarjeških toplic. Pot je
nenaporna večinoma po gozdu in zanjo bomo potrebovali dobro

uro hoda. Tretja skupina, pa se bo sprehodila po okolici term in
zdravilišča Šmarješke toplice.
Domov se bomo vračali v poznih popoldanskih urah.
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami.
ČAS HOJE: od 1,30 do 4 ure
OPREMA: primerna obutev – planinski čevlji, oblačila primerna
vremenu, dežnik, pohodne palice, osvežujoč napitek. Ker smo že v
sezoni zime, je prav, da ne pozabite v nahrbtnik dati tudi dereze
HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok v restavraciji Prinovec v
Šmarjeških toplicah
DATUM PRIJAVE: do torka 18.02.2020 oziroma do zasedbe avtobusa
ODHODI: Celje na AP Nova vas ( 3 )- pred garažno hišo 06.50 ( 200 m
od Lidla proti Dečkovi cesti),

AP Žalec 07.00, Migojnice 07.05 in Zabukovica 07.10 uri
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS 041 / 763-288
email: franci.naraks@gmail.com
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

