Drage planinske prijateljice in prijatelji!
PD ZZV Celje in TA BALKANIKA vas v NEDELJO, 23.12.2012 vabita na
tradicionalni izlet v neznano, ki je hkrati zadnji v letošnjem letu. Zbrali se bomo
na že znanih avtobusnih postajališčih: AP Glazija ob 7.00 in AP Žalec ob 7.10
uri, od koder se odpravimo neznanim dogodivščinam naproti.
Po prevoženih 69,3 km pri stadionu, ki stoji nasproti znane domače gostilne,
zapustimo avtobus in se po hribu navzgor, skozi gozd, odpravimo po markirani poti.
Ko pridemo ven iz gozda se nam odpre lep razgled na okolico. Nadaljujemo mimo
cerkve ki nosi ime zavetnice otrok in nosečnic proti »karavli« na 508mnv, kjer nas
čaka topla malica. Po osvežitvi nas pot pelje naprej, mimo domačije (zanimive po
tem, da gospodar, stanuje v spodnji ???, njegova živina pa v zgornji ???) proti
našemu cilju - kraju, kjer je po nekaterih zapisih pred 150 leti na enem od
vinogradniških pobočij najden bronasti rimski novec z likom cesarja, za katerega
se krajani še danes sprašujejo kako je prišel tja in kdo ga je izgubil. Domačini se
radi pohvalijo tudi s tem, da sta v njihovem kraju živela Leopold Suhadolčan in
Marjana Deržaj… Po prehojenih 13.3 km se z avtobusom odpeljemo do gostilne,
kjer bomo po okusni večerji (poznem kosilo) še malo poklepetali in se poveselili,
nato pa se odpravili nazaj proti Celju oz. Žalcu.
Več naj za enkrat ostane skrivnost…
Na pohod ni potrebno nositi preveč hrane in pijače, zaželena je predvsem vaša
dobra volja, ki nas spremlja povsod na izletih. Prosimo, da za avtobus in gostišče
vzamete s seboj drugo obutev, prav tako pa ne pozabite planinskih izkaznic, da
boste lahko uredili članarino za leto 2013!

Prijave zbiramo najkasneje do 20.12.2012 na tel. številko
509 (Franjo), na avtobusu pa plačate 20 €.

031 706

SREČE IN ZDRAVJA TER VAREN KORAK V LETU 2013VAM ŽELITA
TA BALKANIKA IN PD ZZV CELJE!

