GORSKI KOTAR -HRVAŠKA

V NEDELJO, 11. JUNIJA 2017 OB 6.00 URI NA GLAZIJI
PD ZAGREB Matica nas vabi na 16. Pohod po Goranskom planinskom putu. Zagrebški planinci so
pripravili dve trasi pohoda in sicer:
Težja pot: Poljana – Bjelolasica/ Vrh Kula 1536 m – Tul: čas bo od 5,00 do 5,30 h zmerne hoje.
Lažja krajša pot: Matič poljana od Čeke – Planinski dom Jančarica 1239 m, Matič poljana, 1030 m –
Tuk: čas hoje bo od 2,30h do 3,00 ure. Višinska razlika bo 209 m.
Zberemo se na že znanih AP; ob 6.00 na Glaziji in ob 6.10 na AP v Žalcu in se odpeljemo do mejnega
prehoda Brod na Kolpi (prosim prinesite s seboj veljavni osebni dokument) in naprej do Matič
poljane na višini 1030 m. To je 3000 m široka in 3km dolga travnata visokogorska ravnina obdana z
gozdom. Po njej pelje makadamska cesta Tuk – Jasenak. Poljana je znana po kamnitih spomenikih
šestindvajsetim partizanom, ki so v snežnem viharju, 24.02.1944 zmrznili, oz. izgubili življenja. V
njihov spomin so postavili ob poti 26 pokončnih, 2,5 m visokih stebrov.
Bjelolasica – vrh Kula je najvišji vrh Gorskog kotara z izrazitim travnatim terenom, ki je najvišji na SZ
delu. Z nje se razprostira prekrasen pogled: na jug se vidijo Bijele in Samarske stene, Velika Javorica, v
smeri zahoda Vrbovska poljana in Janjčarica. Na SZ bomo prepoznali Veliko Višnjevico in Bitoraj,
katera smo že osvojili, Bijila kosa, Mirkovica z oddajnikom in osameli Klek, imenovan tudi gora
čarovnic.
Sledi vrnitev do planinskega doma Bijele stene v Tuku, kjer okrog 15.00 ure pričakujejo pohodnike,ki
jih bodo pogostili s fižolom, specifično pripravljenim (značilna jed na tem območju) in čajem.
Izlet bosta vodila PLV ZZV Celje

Franja Ferk in Franjo Kunej in je

po opisu primeren za vse

starostne skupine.
Za prevoz plačate 22 €. Na startu pa organizatorju pohoda 10 HKn.
Vse informacije in prijave na telefonsko številko
franja.ferk@gmail.com in

051 320 988 – Franja; e – pošta

031 706 509 – Franjo; e - pošta franjokunej@gmail.com in za

prevoz plačate 22 €.

PRIDRUŽITE SE NAM PO DELU PLANINSKE POTI PO GORSKEM KOTARJU!

