PD »BOHOR« Senovo
vabi člane, da se nam pridružite
na enodnevni turi

Trdinov Vrh - Gospodična 1178 m

KAM:
KDAJ:

v soboto, 24.3.2018

Zborno mesto
in ura odhoda:
Območje:

Zbor v soboto ob 6:30 uri na avtobusnem obračališču Senovo.

Organizator:
Vodnik:

PD Bohor Senovo – Marjan Poznič
Planinski Vodnik PD Bohor Senovo

Težavnostna
stopnja poti:

Lahka označena pot;

Potreben čas:

Gabrje – Gospodična 1h, Gospodična – Trdinov Vrh 1h

Način prevoza

Avtobus (v primeru manjšega števila prijavljenih kombi ali avto)

Cena:

Cena prevoza bo odvisna od števila prijav, otroci in mladina 20% popust;

Oprema in
dokumenti:

- Planinska oprema: planinski čevlji, vetrovka, palice, kapa, rokavice, rezervno
perilo …
- Hrana in pijača iz nahrbtnika.
- Planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2016.

Prijave

Zaradi organizacije izleta se prijavite pravočasno, t.j. najmanj do četrtka, 22.03.2018
pri Marjanu Pozniču - tel. 041-901-308
ali vsak ponedeljek med 18. in 19. uro v planinski pisarni na Senovem, Titova 106/I,
vhod iz zadnje strani poslovne stavbe.

Opis ture

OPOZORILO:

Zasavsko - Posavsko hribovje in Dolenjska

S Senovega se bomo peljali do vasi Gabrje, kjer bomo začeli pohod iz parkirišča.
Pot nas bo vodila skozi gozd do priljubljene Planinske koče – Gospodična. Tu se
bomo malo odpočili in nadaljevali pot proti Trdinovem Vrhu. Zadnji del poti je kar
strm, ampak je trud poplačan, ko pridemo na vrh. Razgled na celotno Slovenijo je
zelo lep in tudi Slovenska in Hrvaška cerkev dodata svoj čar. Vrnili se bomo tudi
mimo vojašnice in po prijazni poti nazaj do Gospodične. Tam si lahko privoščimo
kosilo in nato se vrnemo v dolino.
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo ture ter da izpolnjuje
zdravstvene, fizične in tehnične pogoje (oprema) za varno sodelovanje na turi in da ima
plačano letno članarino za leto 2018.
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, v nasprotnem primeru hodi
na lastno odgovornost.

Vljudno vabljeni!

Informacije na: www.pdbohor.si .

PD Bohor Senovo - Komisija za izletništvo

