PLANINSKO

DRUŠTVO ZABUKOVICA

» LJUBITELJI ČETRTKOV »
te vabi
na izlet v DOLINO KOLPE
v četrtek 18.10.2018

Dolina Kolpe

dežela Petra Klepca

Naš izlet 92. po vrsti, začenjamo v letošnji jeseni na čudovitem območju ob dolini Kolpe, v
deželi Petra Klepca.
Naša pot je načrtovana tako, da se bomo najprej ustavili na območju, ki je bilo strogo
varovano območje okoli Gotenice, Kočevske Reke. V Kočevski Reki si bomo skupaj ogledali
zanimivosti kraja, pa tudi cerkev Sv. Janeza Krstnika. Zanimivosti le te, pa nam bo
predstavil župnik Jože. Po krajšem postanku nato nadaljujemo pot, proti Borovcu pri
Kočevski Reki ob pobočju Borovške gore, ki povezuje Kočevski del z Osilnico. To je
krajinsko zelo zanimivo območje, obdarjeno z gozdovi, z naravnim rezervatom Pragozd
Krokar , kjer nas bo pot vodila mimo vrha Cerk 1192 mnv, Strmi rebri – sedlo 993 nmv, ki
loči kočevski in osilniški del, iztopili z avtobusa in pot nadaljevali peš vse do, Šajbnika. Tu se
nam bo odprl čudovit pogled na dolino Kolpe, Osilnico. Seveda pa ne bomo prikrajšani tudi
s pogledi na naš Snežnik, Hrvaški Snježnik in Risnjak. Ob lepem in jasnem vremenu se nam
bo prikazala dolina v vsej svoji veličini in lepoti. Za ta del poti, kjer bomo premagali 150
višinskih metrov bomo potrebovali dobri 2 uri hoda. Tisti, ki ne bodo šli po tej poti pa se
bodo z avtobusom peljali po Osilniških serpentinah, ki predstavljajo posebno doživetje, do 3
serpentine, od koder je 15 minut hoda, do razgledišča Šajbnik in se po isti poti vrnili nazaj,
do avtobusa. Ostali udeleženci bodo nadaljevali pot, do Bezgovice kamor nas bo vodil naš
planinski prijatelj Tone. Po krajšem postanku bomo pot nadaljevali proti Osilnici in nato do
Sela, kjer bomo imeli dogovorjen topel obrok. Celotna pot od Strme rebre, do Osilnice bo
trajala 3, do 4 ure nenaporne hoje. Če boste želeli, si bi lahko ogledali še sotočja reke Kolpe
in Čabranka ter našo posebnost varovanja Schengenske meje ob reki Kolpi in Čabranki ob
meji s sosednjo Hrvaško . Tako kot vedno se bomo o vseh podrobnostih poteka poti
dogovorili na avtobusu. Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah.
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami.
ČAS HOJE: od 3 do 4 ure
OPREMA: primerna obutev – planinski čevlji, oblačila primerna vremenu, pohodne palice,
osvežujoč napitek,
HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok v gostinskem lokalu v Selah
DATUM PRIJAVE: od sobote 16.10. 2018 oziroma do zasedbe avtobusa
ODHODI: Celje nasproti parkirišča ( Lidl ) na AP Nova vas ( 3 ) 07.00, AP Žalec 07.00,
Migojnice 07.10 in Zabukovica 07.20 uri
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS 041 / 763-288
email: franci.naraks@gmail.com
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

