Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

Po poti treh jezer s planinskimi prijatelji KPD
Hej, gremo naprej, iz Maribora

Čas in kraj odhoda
Odhod v nedeljo, 30. 9. 2018 ob 7.00 na avtobusnem delu parkirišča pod Halo Tivoli.
Vodniki
Igor Oprešnik, Andrej Kaučič, Alenka Sakelšek
Potek izleta
Z avtobusom se bomo odpeljali do kraja Močna pri Pernici, kjer bo začetek ture. Po jutranjem okrepčilu in
pozdravih z našimi prijatelji iz Maribora, se bomo podali na zanimivo pot. Najprej se bomo sprehodili do
prvega jezera Pristava in delno ob njem. Sledila bo pot po nasipu reke Pesnice, do gradu Hrastovec, kjer
bomo slišali nekaj o zgodovini gradu in si ogledali »viteško dvorano«. V nadaljevanju se bomo spustili nazaj
do reke Pesnice in se po Agatini poti sprehodili do drugega jezera Komarnik in ob njem do Črnega križa pri
Hrastovcu. Prijetna pot po gozdu nas bo pripeljala do mesta, kjer bomo šli pod avtocesto MB – Lendava in
nadaljevali do hipodroma Polena v Lenartu. Prijetna pot nas bo nato vodila do tretjega jezera, to je jezero
Radehova. Za zaključek tokratne ture se bomo sprehodili še po nekaterih ulicah Lenarta, do avtobusne
postaje v Lenartu, kjer nas bo pričakal avtobus, s katerim se bomo nato zapeljali do ene izmed bližnjih
turističnih kmetij, kjer bomo imeli zaključek tokratnega druženja z našimi prijatelji iz KPD Hej, gremo naprej.

Značaj izleta
Okrog 5 ur lahke hoje s postanki, povratek avtobusa v Ljubljano ob cca 17.30.
Oprema
Primerna obutev in oblačila, rezervni čevlji oz. superge za po turi, pohodne palice, če jih uporabljate, nekaj
prigrizkov in pijače, veliko dobre volje.
Strošek
Prispevek (8 E) za hrano (jutranja dobrodošlica ter obrok ob koncu pohoda z vinom) in prevoz z avtobusom,
ki bo znašal, če napolnimo 30 sedežni avtobus cca 12 E na udeleženca, prispevek za društvo 1 E, nečlani 2 E
več.
Prijave
Prijava na spletni strani društva najkasneje do srede, do 12.00 ure.

Dodatne informacije
Alenka Sakelšek, 041 231 977.

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
PD ISKRA Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana, http://www.pd-iskra-lj.si/

