Planinsko društvo
ISKRA Ljubljana
vabi
na tradicionalno – memorialno – kolesarsko turo v
Dragočajno in pohod na Šmarno Goro.
(spomnili se bomo pokojnega Draga Peršla, ki je prvi pričel z izvedbo tega izleta)

Dobili se bomo v SOBOTO 3. JUNIJA 2017!
Kolesarji in pohodniki ob 8,30 uri na parkirišču Tivoli.
Tistemu, ki je ugodnejše zborno mesto v Šmartnem naj počaka tam pri
cerkvi Sv. Martina, a le ob predhodni najavi v prijavi, ali organizatorjem, da
se jih ne čaka v Tivoliju! Povem lahko, da je v Šmartnem najlažje in zastonj
parkiranje! Lahko pa se pripelješ direktno v Dragočajno, a ravno tako navedi
v prijavi!!!
Kolesarje bosta po poti usmerjala Jože Filipčič za pohodnike na Šmarno
Goro pa bo pomoč pri vodenju izvajal Dušan Semenič. Skupne hoje bo do 2
ure!
Pohodniki se s šoferji dogovorite in poračunajte za prevoz med seboj !
Ob 12.30 uri se bomo vsi skupaj zbrali v okrepčevalnici Vili (na običajnem
mestu avtokamp Dragočajna). Na tem območju si je uredila svoj kotiček
v naravi naša članica Marija, k njej se bomo odpravili po kosilu – prosim,
da se ravnate po navodilih v tem vabilu!

Vračali se bomo preko – Smlednika in mimo Šmarne gore do
izhodišča !
Prijave tu: http://users2.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g25-51900-0c

OB PRIJAVI OBVEZNO NAVEDI na katero izhodišče prideš in
NAROČILO ZA POSTRVI - do petka 2. junija 2017 do 20. ure –
lahko tudi telefonsko – organizatorju pohoda Dušanu Semeniču
(041 506 429) .

O nas vse na naši spletni strani:

http://pd-iskra-lj.si

Kolesarski del poti je v dolžini cca 59 km
In sicer:
Ljubljana - Tacen – Povodje – Selo pri Vodicah – Šinkov Turn –
Utik – Vodice – Voglje – Voklo – Šenčur – Hrastje - , nato pa
bomo prispeli v avtokamp Dragočajna. Traserja Jože in Marjan se
lahko odločita tudi za drugačno spremenjeno pot – to je v njuni
domeni!!! Vračali se bomo preko – Smlednika in mimo Šmarne gore
do izhodišča, oziroma vsak do svojega doma!
Kolesarjenje je primerno prav za vse, ki se že znajo peljati na kolesu
– torej nezahtevno – in kolo specialko ne potrebuješ!!!
Oprema: Za pohodnike vremenu primerna oprema, za kolesarje pa kolo
vsekakor in nekaj osvežilne pijače, pa svoja sedala (beri riti) imejte kondicijsko
pripravljena. Pa za eno malico imej s seboj!

Kolesarili, zaradi varnosti, ne bomo v skupini – dobili se bomo na
posameznih mestih – se malo odpočili, poklepetali, razgledali in se dobili
na naslednji točki, ki vam jo bosta povedal »traserja« Jože Filipčič (inf.
041 782 028) in Marjan Klančar (inf. 041 990 371).
POZOR! Za udeležence kolesarjenja velja, da vozimo na lastno
odgovornost in strogo po prometnih predpisih ter po predvideni poti.
Vsakršno kolesarjenje izven našega plana NI DOVOLJENO!!!
Želim vam varno vožnjo in hojo ter lep planinski dan. Srečno!
Udeležba na izletu – prijavljeni se bo ravnal odgovorno in v skladu s
kodeksom Planinske zveze Slovenije.
Lepo je biti med nami, pridružite se tudi vi !!!
za Planinsko društvo ISKRA LJUBLJANA - FRANCI HRASTAR

