Planinsko društvo POLET te vabi na brezplačen izlet!

TONČKOV DOM NA LISCI (947m)
Dan slovenskih planinskih doživetij 2019
Kdaj:

sobota, 15. JUNIJ 2019
 ob 11:30 uri izpred Doma kulture v Šentrupertu,
 ob 11:40 uri iz Mokronoga,

Kako: S posebnim avtobusom
Planinska Zveza Slovenije pripravlja letos Dan slovenskih planinskih doživetij na Lisci. Lisca, ki je v
naši neposredni bližini nam je dobro poznana, saj jo lahko obiskujemo preko celega leta.

Opis poti:
Avtobus bo odpeljal iz Šentruperta in se ustavil v Mokronogu. Nadaljevali bomo mimo Sevnice, se
ustavili v Krakovem pri Vinski kleti Mastnak, kjer bomo tudi začeli naš pohod. Pot nas bo vodila do
Cerja in potem po Pastirčkovi poti na sam vrh Lisce. Višinsko razliko 700m bomo premagali v dobri
uri in pol. Pot je lahka in primerna za vsakogar. Organizatorji so pripravili več delavnic, kjer se
bodo zabavali naši najmlajši. Na stojnicah pa boste lahko pobrskali med izdelki Planinske založbe
ali pa si privoščili kakšen nov kos planinske opreme. Ob 14.30 bo zbor praporščakov in začetek
osrednje prireditve. Sledila bo veselica z narodno-zabavnim ansamblom. Ob 15:30 se bomo na
Lisci vkrcali na avtobus in odpeljali domov. Predviden prihod v Šentrupert je okoli 16.30. Pot je
primerna za vsakogar, na izlet so še posebej lepo vabljeni naši najmlajši planinci.
Vodniki:

Daniel Pejović
Bojan Brezovar

Predviden čas hoje:
Potrebna oprema:

do 1,5 ure, lahka označena pot
pohodna, pohodne palice, dobra obutev (gojzarji), vetrovka, dovolj
osvežilne pijače, energijske ploščice, osebni dok., izkaznica PZS,…

INFO: izlet je strokovno voden in brezplačen (za člane, ki so že ali še bodo poravnali članarino).
Število udeležencev je omejeno na 35, zato pohitite z prijavami. Prehrano na prireditvenem
prostoru zagotavlja organizator.
Prijave in dodatne
informacije

- v pisarni društva v sredo v času uradnih ur (19:00 do 20:00)
- Daniel Pejović m.: 031-793-515 (v času uradnih ur)
- Bojan Brezovar m.: 041-541-077 (v času uradnih ur

Rok prijave:

do srede 12.6.2019 oz do zapolnitve prostih mest na avtobusu.
Udeleženci pohoda naj svoja vozila parkirajo v Šentrupertu pred
Kulturnim domom.

