Planinsko društvo POLET te vabi na naslednji izlet:

POHOD V NEZNANO
»obračuni in načrti«
Kdaj: sobota, 12. december 2015
• ob 6:45 uri iz Mokronoga,
• ob 7:00 uri iz Šentruperta (Dom kulture)
Kako: s posebnim avtobusom
Opis poti:
Avtobus bo odpeljal iz Mokronoga, se ustavil v Šentrupertu in na ostalih vmesnih točkah po potrebi.
Za postanek se vedno najde čas, prijazna ____________ ob poti bo pogostila nas.
Cesta vijugala preveč ne bo, reko ____________ bomo pri ____________ prečkali lahko. Veselo se
bomo mimo ____________ peljali naprej, nato pa v ____________ obrnili in mimo jezera proti
jugovzhodu zavili. Kraj proti koncu abecede zveni in na severnem robu ____________ leži.
____________ svoje posebnosti ima in jih tudi predstaviti zna. Dobro v ____________ gotovo bomo
dobili, saj se bomo po ____________ učni poti lahko sprehodili. Pot preveč naporna ne bo, bodo
vodniki društva ____________ poskrbeli za to.
V dveh krajih sta dva gradova bila, v enem je bila grofična ____________ doma.
____________ narave so posebni zelo, na poti jim bomo prisluhnili lahko. Kultura je bila tu gotovo že
dolgo doma, ljudje cerkve in kapelice gradili, da so sv. ____________ in sv. ____________ počastili.
Na koncu se bomo v ____________ poveselili, izdatno okrepčilo dobili in vse ____________ razkrili.
Vodnika:

Bojan Brezovar
Damjan Zupančič

Zahtevnost poti: lahka
Predviden čas hoje: od 3 do 4 ure
Potrebna oprema: pohodna, pohodne palice, dobra obutev (gojzarji), vetrovka, topla oblačila – kapa,
rokavice, rezervno perilo, osvežilna pijača
Strošek:

otroci 7,00 €
odrasli 12,00 €

V strošek je vključeno: prevoz, strokovno vodenje, vstopnina v ____________.
INFO: SREČELOV! Topli obrok (zaključno kosilo) ni vključen v ceno!
Prijave in dodatne informacije:

- v pisarni društva v sredo od 18.00 do 19.00 ure
- Bojan Brezovar tel.: 041-541-077
- Damjan Zupančič tel: 041-601-485
- Martina Ruperčič tel: 040-468-716

Rok prijave:
do četrtka, 10. decembra 2015
Prijavite se čim prej, število udeležencev je omejeno na 50!
Udeleženci pohoda naj svoja vozila parkirajo pri kulturnem domu!

