V SOBOTO, 22. MARCA 2014, OB 6.00 URI
Zbrali se bomo na že znanih AP in na Glaziji ob 6.00 uri in na AP v
Žalcu ob 6.10 uri ter se pripeljali do Bukovniškega jezera..
Tukaj nas pričakajo še planinci PD Mure in Lendave. Sledi kratek
pozdrav pohodnikom in nato krenemo po nasipu Bukovniškega jezera.
Na koncu nasipa skrenemo na levo proti kapelici sv. Vida in kmalu
pridemo do prvih kleti v strehovskih goricah. Tukaj zapustimo asfaltno
cesto, kjer pridemo po gozdni cesti do filovskega gaja in mimo
»cimpranih« kleti do kapelice, ki je posvečena Mariji- Kraljici družine.
Tukaj zavijemo desno, od koder nas markacije vodijo v tako imenovani
filovski vrij (vrh), ki je zasajen z vinsko trto. Nadaljujemo po asfaltni
cesti, ob kateri so nanizani vikendi in vinske kleti.
Pot nas zopet vodi nekaj časa po gozdu, nato pridemo do samotne
domačije na trnavskem bregu, od tu zavijemo po cesti proti jugu, proti
Bogojini, kjer se že vidi okrogel zvonik znamenite Plečnikove cerkve.
Sledi kakšen polurni počitek z malico in toplimi napitki (kava,čaj), pa
tudi kakšen špricer se bo dobil, Do sem smo hodili približno 2 uri in
pol. Po malici v vinski kleti našega gostitelja, predsednike PD Mura
Franca Donša, krenemo naprej proti cerkvi (možen tudi ogled cerkve).
Po kratkem postanku krenemo naprej po cesti proti Vučji gomili,
Suhem vrhu do Moravskih Toplic, kjer nas bo pri trgovini čakal
avtobus in tukaj zaključimo naš pohod.
Pohod je primere za ta letni čas in za vse starostne skupine. Skupaj ga
bomo zmogli prehoditi v petih urah. V kolikor nam bo čas dopuščal, se
bomo še ustavili v Babičevemu mlinu.
Pohod bosta vodila PLV PD ZZV Celje Florjan Nunčič in Franjo
Kunej. Prijavite se na telefonsko številko 031 706 509 – Franjo.
Prispevek za prevoz znaša 20.- €.
ŽILIMO VAM LEP SPREHOD PO KRAJINSKEM PARKU GORIČKO!

