BISTRIŠKI
VINTGAR
V NEDELJO, 29. JULIJA 2018, OB 7.00 URI
PD ZZV Celje vabi v nedeljo 29.07.2018 ob 07. uri na pohod skozi Bistriški
Vintgar do Sv. Treh kraljev na Pohorju. Avtobus bo iz Celja odpeljal ob 07. uri
in iz Žalca ob 07.10. uri. Zapeljali se bomo do Zg. Bistrice, kjer se bo naš pohod
pričel.
Tokrat bomo hodili po lahki označeni poti, ki je primerna za vse udeležence, ki radi hodijo v
naravo. Pot nas v začetku pelje ob potoku Bistrica, ki je na svoji poti skozi Vintgar naredila
svojstveno strugo, s posebnostmi v njej, vredno ogleda. Ob strugi so žal le še ostanki številnih
mlinov in žag. Zanimiv pa je tudi kamnolom iz rimskih časov. Pot pa nas vseskozi večinoma
pelje po lepih pohorskih gozdovih, ki so prav tako zanimivi. Na koncu naše poti pri Sv. Treh
kraljih, se bomo še malo družili in se zatem z avtobusom vrnili proti domu. Na poti bomo
premagali okoli 800 m višinske razlike in porabili od štiri do pet ur zmerne hoje, odvisno od
postankov.

Od udeležencev pričakujemo, da so obuti v primerno planinsko obutev in
oblečeni letnemu času primerno. Priporočamo pohodne palice.
Hrana in pijača je iz nahrbtnika.
Okvirna cena prevoza znaša 10 €, ki se lahko spremeni glede na število
udeležencev.
Za vse informacije v zvezi s pohodom in prijave sta vam na razpolago VPZS
Vladko KORŽE, tel. 041 465 355, e-meil vladko.korze@gmail.com in
Slavko KLANJŠEK, tel. 031 654 760, e-meil, slavko.klanjsek@gmail.com.
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih
sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi, da je seznanjen
z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano
članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in
mora dosledno upoštevati navodila vodnikov.
PRIDRUŽITE SE NAM PRI OGLEDU ŠE DELČKA NEOKRNJENE NARAVE!

