PLANINSKO

DRUŠTVO ZABUKOVICA

» LJUBITELJI ČETRTKOV »
te vabi
na izlet NA UČKO 1401 mnv
v četrtek, 15.03.2018

Pred nami je marčevski izlet, že 85 izlet » ljubiteljev četrtkov« z vzponom na najvišji
vrh v Istri na UČKO 1401 mnv v republiki Hrvaški. Učka predstavlja 20 km dolg
in ozek greben, ki se razprostira nad vzhodno Istrsko obalo in Reškim zalivom. Učkin
vrh imenujejo tudi Vojak. Okolica vrha je neporasla in nudi ob lepem vremenu
čudovit razgled po skoraj celotni Istri, poleg tega pa tudi na otoke Cres, Lošinj in
Kvarnerski zaliv. Pogled se širi tudi v Gorski kotar, Tržaški zaliv, Julijce in Dolomite.
Naše izhodišče bo nad Matulji pri Poklonu , kjer zapustimo avtobus in se napotimo
po lepi poti proti vrhu Vojak - Učki. Za pot bomo potrebovali približno 1,5 ure
zmerne hoje, saj moramo premagati le slabih 400 mnv. Če boste želeli se bomo ob
vračanju ustavili še v vojaškem muzeju v Pivki, ki nam je ostal za ogled še iz časa
novemberskega potepa na Vremščici. O samem poteku pohoda na Vojak – vrh Učke
in ostalih zadevah se bomo dogovorili zjutraj na avtobusu. Domov se vračamo v
poznih popoldanskih urah.
Zato, da ne bi imeli težav pri prehodu državne meje Jelšane NE pozabite s sabo
vzeti osebne izkaznice ali potnega lista.
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami.
ČAS HOJE: od 2 do 3 ure
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, pohodne palice, gamaše,
dereze, osvežujoč napitek
HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok v znanem gostišču ob poti
DATUM PRIJAVE: do torka 13.03.2018 oziroma do zasedbe avtobusa

ODHODI: Celje nasproti parkirišča ( Lidl ) na AP Nova vas ( 3 ) 07.00, AP Žalec
07.10, Migojnice 07.15 in Zabukovica 07.20 uri
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS 041 / 763-288
email: franci.naraks@gmail.com
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

