PD ZZV CELJE VABI NA

JAVORCO
V PONEDELJEK, 17. APRILA, 2017 OB 6.00 URI - NA GLAZIJI
Velikonočni ponedeljek je pred nami, ko se moramo po napornih praznikih nekoliko
sprehoditi in potrošiti kalorije zaužitih dobrot. Tokrat vas vabimo v ponedeljek 17.04.2017
ob 06. uri na lažjo in lepo turo na Javorco.
Avtobus bo iz Glazije v Celju odpeljal ob 06. uri, z ostalih postajališč kot običajno. Pot bomo
nadaljevali mimo Ljubljane in Logatca in se ustavili na parkirišču Tolminskih korit. Tukaj se
nam pridružita Vodnika PD Tolmin. Peš nadaljujemo po levi strani Tolminke do Čadrga in
naprej do Javorce. Tu si ogledamo znamenito cerkev iz prve svetovne vojne, ki so jo zgradili
vojaki (ogled stane 2 €). Vračamo se po desni strani Tolminke. Za pot bomo potrebovali okoli
pet ur zmerne hoje in bomo premagali okoli tristo višinskih metrov. Ob vrnitvi si bomo
ogledali še Tolminska korita in pri tem občudovali čudesa narave.
Za tiste, ki ne želijo na pohod ali samo delno, si bodo lahko v lastni režiji ogledali prav tako
zanimiva Tolminska korita in še korita Zadlaščice.
Udeleženci pohoda morajo imeti primerno planinsko obutev in oblačila primerna vremenskim
razmeram. Priporočamo pohodne palice. Hrana in pijača je iz nahrbtnika.
Na avtobusu boste poravnali strošek pohoda 22 €.
Pohod bosta vodila VPZS:

Vladko KORŽE, tel. 041 465 355, meil: vladko.korze@gmail.com in
Slavko KLANJŠEK, tel. 031 654 760,
meil: slavko.klanjsek@gmail.com, ki sta vam na razpolago za dodatne informacije
in prijave.
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih
sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi da je seznanjen
z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano
članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in
mora dosledno upoštevati navodila vodnikov.

PRIDRUŽITE SE NAM PRI OGLEDU LEPOT IN NARAVNIH ČUDES V
TEH KRAJIH!

