Planinsko društvo POLET te vabi na naslednji izlet:

POHOD V NEZNANO
Obračuni in načrti

Kdaj: sobota, 17. december 2016
• ob 6:45 uri iz Mokronoga
• ob 7:00 uri izpred Doma kulture v Šentrupertu
Kako: s posebnim avtobusom
Opis poti:
Avtobus bo odpeljal iz Mokronoga, se ustavil v Šentrupertu in na ostalih vmesnih točkah po potrebi.
Najprej bo vsak v avtobusu dobil ________, kjer bo v desni zgornji ___ napisal svoje ___ in
_______. Nikar obratno. Med tem se bomo že peljali do najznamenitejšega slovenskega mesta, ki se
sedaj še imenuje _______. Ker smo Slovenci zelo spoštljivi do drugih, ga bomo preimenovali v
______ ____. Tu ne bomo zavili _____ ampak ____. Nekaj časa se bomo peljali ob reki ____ do
______ _____ od koder bomo nadaljevali ob reki _______. Ne bomo se dolgo vozili, ko se bomo
ustavili v kraju z dolgo zgodovino, kar nam pove tudi ime kraja ______ ______. Tu si bomo ogledali
___________, sprehodili po _____ stezi in obiskali ____. Nato bomo zopet vstopili v avtobus in se
čez hribe podali do reke, ki smo jo prej zapustili. Kmalu se bo avtobus ustavil na _________ postaji
_______. Od tu naprej pot pod noge in po prijetni poti navzgor bomo na višini 786 m bomo prišli do
______ Sv _____. Sledil bo še kratek spust do __________ doma v _____. Tu nas bo čakalo tisto
zaradi česar hodimo v hribe. To je _____.
Sledil bo običajni dnevni red izletov v neznano in povratek domov v večernih urah.
Vodniki:

Marjan Kobav
Bojan Brezovar

Predviden čas hoje:
Potrebna oprema:

od 3 do 4 ure, nezahtevna pot
pohodna, pohodne palice, dobra obutev (gojzarji), vetrovka, kapa,
rokavice, rezervno perilo, osvežilna pijača, izkaznica PZS,…

Strošek:

7,00 €
15,00 €

otroci
odrasli

V strošek je vključeno: prevozni stroški, topli obrok (zaključno kosilo)
INFO: izlet je strokovno voden, SREČELOV! (srečke niso vključene v strošek)
Prijave z vplačilom in
dodatne informacije:

- v pisarni društva v sredo od 18.00 do 19.00 ure
- Bojan Brezovar m.: 041/541-077
- Marjan Kobav m.: 041/796-898
- Martina Ruperčič m.: 040/468-716
Rok prijave: do četrtka, 15. december 2016

Prijavite se čim prej, število udeležencev je omejeno na 50!
Udeleženci pohoda naj svoja vozila parkirajo pri Domu kulture!

