Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 431 61 14
E-mail: info@pdrustvo-ptlj.si
Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

PRIJAVE NA IZLET NA TELEFON OB TORKIH MED 15.00 IN 17.00
NA 031 602 373, OB PETKIH V PLANINSKI PISARNI MED 9.00 IN 11.00

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Nedelja, 21. avgust 2022

Gozdna učna pot FUKS GRABA
VODJA:
ODHOD:

Marina Pirš
7:00 uri

GSM 040 709400

ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:
RELATIVNA VIŠINA:
OBVEZNA OPREMA:
OBVEZNI DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
HRANA IN PIJAČA:
REGIJA:

Glavna avtobusna postaja Ljubljana – postajališče 32
Proti večeru
Posebni avtobus
Lahka kopna tura
Cca. 2 -3 ure lahne hoje
65 m
Planinska obutev in obleka primerna letnemu času in vremenskim razmeram
Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica
Dobro voljo
Med potjo iz nahrbtnika, kosilo pri Zlatki
Pomurska regija

OPIS POTI:
Z avtobusom se bomo zapeljali proti Murski Soboti in dalje do Korovcev. Tu se bomo
podali po gozdni učni poti Fuks grabe na pravo dogodivščino za vse, velike in male,
velikokrat se sprehajajo tudi lisičke, morda jih celo uzremo, če bomo tihi. Sicer pa bomo
hodili po dolinici mešanega gozda Korovske gore. Odkrivali bomo gozd in življenje v njem,
se morda povzpeli na lovsko opazovalnico. Ob poti bomo spoznavali različne vrste dreves, ki
rastejo na Goričkem ali pa so bile semkaj zanesene od drugod. Sprehod bo potekal v hladni
senci neokrnjene narave, morda nam v tem hitrem tempu življenja odpočije telo in duha....
STROŠKI IZLETA: Morajo biti plačani pred izletom!

30 EUR

Za otroke do 15. leta starosti v spremstvu odraslih je prevoz brezplačen.
Na seznam se uvrstite šele po plačilu!
Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: SI56 0475 0000 3082 905, s pripisom smeri in datuma izleta.
Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte! Prednost imajo člani
društva, v primeru prostih mest, se izleta lahko udeležijo tudi drugi, ki imajo plačano članarino PZS.
Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: petek od 9:00 do 11:00.
Podrobnejše informacije daje vodja izleta.
OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,
psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim
kodeksom slovenskih planincev, ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!
Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za osebne predmete, dokumente in planinsko opremo udeležencev izleta.

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!

