Pohod na TREBNI VRH (581 m) s kostanjevim piknikom
V SOBOTO, 21. oktobra 2017
MO PD Krka Novo mesto vabi člane, predvsem pa družine z otroki na potepanje po dolgi blatni vasi, kakor je
Trebnje v svojem času poimenoval Janez Vajkard Valvasor. MO PD Trebnje nas vabi na pohod in druženje ob
kostanju.
ODHOD:

Ob 8.00 uri s postajališča pri Tušu. Peljali se bomo mimo Trebnjega do
gručastega naselja Občine.

TURA:

Pričetek ture bo ob 9.00 uri z zbornega mesta pri Jurjevi domačiji na Občinah.
Domačija je muzej na prostem in spomenik lokalnega pomena. Pot nas bo
vodila po desnem bregu reke Temenice, nad avtocesto. Deloma bomo hodili
po kolovozih, gozdu, skozi vasi Občine, Grmada na Trebni vrh. (Hoje do vrha
bo za slabi 2 uri). Po žigosanju v planinske dnevnike se bomo mimo obeležja
15. poldnevnika spustili do planinske koče. Tam nas bodo čakali topla malica,
čaj in pečeni kostanji. Po prijetnem druženju se bomo v dolino vrnili mimo
Velike jame, ki je dolga 142 m, v njej pa imajo zatočišče netopirji. Po ogledu
jame bomo pot nadaljevali do bencinskega servisa Petrol, kjer nas bo čakal
avtobus. Hoje bo za 3 ure.

POVRATEK:

V Novo mesto se bomo vrnili predvidoma ob 15.30 uri.

OPREMA:

Potrebovali boste dobro obutev - visok čevelj, primerna oblačila glede na
vremensko napoved. Priporočamo tudi pohodne palice. Za obisk jame
potrebujemo SVETILKO.

HRANA IN
PIJAČA:

Hrana in pijača sta iz nahrbtnika in v planinski koči.

CENA:

Prevoz in malica:
Otroci 7 €,
Odrasli 9 €

PRIJAVE IN
INFORMACIJE:

Najkasneje do četrtka, 19. oktobra 2017
v pisarni PD Krka Novo mesto, v torek med 16.00 in 18.00 uro, pri mentorjih
na šolah ali po telefonu na št.: 031 612 989 – Diana.

VODENJE:

Pohod bomo vodili vodniki in mentorji PD Krka Novo mesto;
vodji bova Diana in Gric.

Pojdimo skupaj varno v gore!
Za Planinsko društvo Krka Novo mesto pripravila Diana.

