V NEDELJO, 3. MARCA 2019, OB 7.00 URI NA GLAZIJI
Dobimo se na že znanih postajališčih. Ob 6.15 uri na AP Slovenske Konjice, ob
6.45 uri na AP Nova vas in na AP v Žalcu ob 7.10 uri.
Vse ljubitelje pohodništva vabimo na pohod na avstrijsko Koroško, na 676 m visok
hrib Gracarco. Vzpenja se nad južno obalo Klopinskega jezera (Klopeiner See).
Peljali se bomo skozi Dravograd s počitkom za kavico in skozi mejni prehod Vič in
nato zavili proti Velikovcu. Vožnjo nadaljujemo do obale najtoplejšega koroškega
jezera, ki se nahaja v občini Škocjan (St. Kanzian), ki je tudi največji kraj ob jezeru.
Hodili bomo po južni obali jezerske poti in se potem povzpeli na prvi razgledni
hrib St. Georgei (Jurijev hrib 624m). Od tu je lep razgled po Dravski dolini ali
Podjuni in na vasi v njej. Potem se bomo spustili do sedla in nadaljevali z vzponom
na 676 m visoko gozdnato Gracarco, od koder je lep razgled po južni Koroški. Z
Gracarce se bomo po gozdni poti spustili do obale jezera, ki je na gosto pozidana
s hoteli in penzioni. Naša pot se nadaljuje ob jezeru po severni strani, dokler ne
pridemo do izhodišča pri gostišču Lindenhof. Kot ste lahko prebrali, je pot krožna
in ima hribovski in ravninski jezerski del, je torej zelo atraktivna in tudi lahka,
(možen je tudi samo sprehod okoli jezera).
Na povratku proti domu se bomo ustavili še v dveh večjih krajih na poti, to je
Eberndorf ( Dobrla ves) in Pliberk, si ogledali staro trško središče s spomeniki in
zgodovinskimi stavbami, v kolikor nam bo čas dopuščal.
Za omenjeno pot bomo potrebovali dobre štiri ure in je res primerna za vse
starostne skupine.
Prijavnina za lastne stroške znaša 18,00 €.
Pohod bosta vodila vodnika PD ZZV Celje Franjo tel. št.: 031 706 509, e – pošta:
franjokunej@gmail.com in Stanko tel.št.: 041 862 214.

PRISRČNO VABLJENI PO NAŠI ZANIMIVI KOROŠKI !

