PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA

VABI na

KROŽNO POT GOLTE
NEDELJA 06.08.2017
Našo pot pričnemo v nedeljo 06. avgusta 2017 ob 9.00 uri pri
hotelu na Golteh.
Zbirno mesto: Parkirišče pizzerije na rondoju v Mozirju ob 8.30 od koder se z
lastnimi vozili v skupini odpeljemo po cesti do hotela na Golteh.
Pot po Golteh je krožna tematska pot, ki je primerna tako za izkušeni planince, kot za družine z otroki. Pot se
prične na terasi hotela Golte, kjer je postavljena spominska tabla, povezana z osamosvojitveno vojno. Od
hotela po nekaj korakih pridemo do smerokazov. Usmerimo se za oznakami "pot po Golteh". Prečimo pašno
ograjo in za njo še umetno narejen hudournik. pot nadaljujemo navkreber in prečimo trisedežnico in
prispemo do spomenika NOB in nato do vrha Medvedjaka. Nadaljujemo naprej po poti, ki poteka po
razglednem grebenu in se začne spuščati. Že kmalu nas pot pripelje do umetnega jezera pri katerem stoji
gostišče Trije ploti. Naprej se povzpnemo na manjši hribček na vrhu katerega zavijemo levo na brezpotje.
Preseneti nas prijetna klopca z lepim razgledom. Kmalu naletimo na kolovoz, ki nas v spustu pripelje do
pastirske koče Stari stani. Nadaljujemo ostro desno čez pašno ograjo. Po nekaj korakih hoje od pašne ograje
pa nas pot po Golteh usmeri levo navzdol na stezico. Stezica nas skozi redek gozd pripelje do travnika.
Oznake nas usmerijo navzgor in kmalu prispemo do jezerca. Po manjši jazi sredi gozda nas pot pripelje na
razpotje. Držimo se desne smeri in gremo mimo jame Ledenica. Usmerimo se ostro desno navzdol in se rahlo
spuščamo pod slabšo cesto po kateri smo hodili. Pred kočo na planini pot zavije levo in se začne spuščati.
Naprej se spuščamo po kolovozu do mesta, kjer nas oznake za pot po Golteh usmerijo desno. Po nekaj
korakih pridemo do Ledenice. Naprej se pot ponovno priključi kolovozu in nas pripelje do kapelice, ki se
nahaja le 100m od Mozirske koče. Pri kapelici zavijemo levo in po krajšem spustu pridemo do koče. Od koče
nadaljujemo po cesti (nazaj), ki nas po krajšem vzponu pripelje do Alpskega vrta.
Od Alpskega vrta nadaljujemo po cesti v smeri hotela Golte in žičnice. Od vrta do hotela imamo deset minut
hoje po cesti, ki se le rahlo vzpenja. (povzeto po hribi.net)

ČAS HOJE: do 3 ure
OPREMA: palice, primerna planinska obutev
HRANA: iz nahrbtnika, na planinskem domu na Mozirski koči
DATUM PRIJAVE: do četrtka 03.08.2017
ODHODI: lasten prevoz
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Nataša - gsm 041 399 749

ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

