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

KAM:

Lisca 948 m

KDAJ:

v soboto, 15.6.2019

Zborno mesto
in ura odhoda:
Območje:

Zbor v soboto ob 7:00 uri na avtobusnem obračališču Senovo.

Organizator:
Vodnik:

PD Bohor Senovo – Marjan Poznič
Planinski Vodnik PD Bohor Senovo

Težavnostna
stopnja poti:

Lahka označena pot;

Posavsko zasavsko hribovje

Potreben čas:

2 varianti:
Podgorje (bar Pipan) – Ivce – Ješivec – Lisca - 2,5 ure
Krakovo (Mastnak) – Cerje – Lisca - 1,5 ure

Način prevoza

Avtobus

Cena:

Cena prevoza je fiksna in zelo ugodna: 5 €/osebo

Oprema in
dokumenti:

- Planinska oprema: planinski čevlji, vetrovka, palice, rezervno
- Hrana in pijača iz nahrbtnika.
- Planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2019.

Prijave

Zaradi organizacije izleta se prijavite pravočasno, t.j. najmanj do četrtka, 13.06.2019
pri Marjanu Pozniču - tel. 041-901-308
ali vsak ponedeljek med 19. in 20. uro v planinski pisarni na Senovem, Titova 106/I,
vhod iz zadnje strani poslovne stavbe.

Opis ture

OPOZORILO:

perilo…

MDO Zasavje in PD Lisca je letos dobilo v organizacijo prireditev Dan slovenskih
planincev oz. Dan slovenskih planinskih doživetij 2019. V ta namen tudi naše
društvo organizira avtobusni prevoz in pohod na sosednjo Lisco. Odločili smo se,
da organiziramo izlet iz dveh različnih izhodišč. Prvo izhodišče bo pri nekdanjem
baru Pipan, kjer bomo opravili drugi del poti Bohor-Lisca. Drugo izhodišče bo pri
Vinski kleti Mastnak in od tu nas lahka in krajša pot pripelje na Lisco. Na Lisci bo
potekala prireditev, kjer pričakujejo okoli 3000 planincev. Zato se prijavite, da
pokažemo da tudi PD Bohor Senovo podpira Slovensko planinstvo. Po prireditvi
sledi vrnitev do Vinske kleti Mastnak, kjer nas bo čakal avtobus. Prevoz bo delno
subvencioniralo tudi društvo, tako da je cena ugodna in fiksna - 5 €/osebo.
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 2019.
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

