Planinsko društvo POLET te vabi na naslednji izlet:

TRUPEJEVO POLDNE (1931m)
Macesni v zlatih odtenkih vabijo

Kdaj: sobota, 27. oktober 2018
• ob 6:00 iz Mokronoga
• ob 6:15 izpred Doma kulture v Šentrupertu
Kako: s posebnim avtobusom
Opis poti: Avtobus bo odpeljal iz Mokronoga in se spotoma ustavil v Šentrupertu, kjer bomo pobrali
glavnino udeležencev pohoda. Pot bomo nadaljevali mimo Ljubljane. Na Počivališču Radovljica si
bomo privoščili jutranjo kavo in rogljiček. Preko Jesenic in Gozd Martuljka nas bo avtobus pripeljal
do našega izhodišča v Srednjem vrhu (960m). Hodili bomo po neoznačeni poti, prečili potok
Jerman, obšli opuščene pastirske stanove na Hudih hlevih in predel imenovan Železnica (1700m).
Na levi strani bomo opazili lovsko kočo in studenček. Hoje bo za dve uri in pol, pri tem bomo
premagali višinsko razliko 970m. Prispeli bomo na sedlo med Trupejevim poldnem in Lepim vrhom.
Nadaljevali bomo levo in se po razgledni grebenski poti skozi rušje povzpeli na vrh. Z vrha se nam
bo odprl razgled na okoliške vrhove in Avstrijo, saj je gora ravno na meji z Avstrijo. Malico oziroma
kosilo si bomo privoščili ob povratku v dolino. Predviden prihod v Šentrupert je okoli 18h. Naročili
smo lepo vreme, a zelo sveže vreme. Prav posebej lepo vabljeni naši najmlajši planinci.
Vodniki:

Daniel Pejović
Jože Bučar

Predviden čas hoje:
Potrebna oprema:

do 4 ur, nezahtevna pot, povratek v zgodnjih večernih urah
pohodne palice, planinska obutev,
bunda, topla oblačila (kapa, rokavice, rezervno perilo), rezervna
oblačila in obutev, osvežilna pijača, malica iz nahrbtnika, osebni
dokument, izkaznica PZS …

Strošek: otroci do 15 let
odrasli

10,00 €
20,00 €

V ceno je vključeno: prevozni stroški, vodenje
INFO: Izlet je strokovno voden.
Prijave z vplačilom in
dodatne informacije

- v pisarni društva v sredo, od 19.00 do 20.00
- Daniel Pejović
m.: 031 793 515
- Jože Bučar
m.: 041 741 621

Rok prijave: do srede, 24. oktobra 2018
Udeleženci pohoda naj svoja vozila parkirajo pri Domu kulture!

