MLADINSKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA LENART
vabi na izlet za osnovnošolce
Pečke
Odhod:
V soboto 9. februar 2019 ob 8. uri izpred avtobusne postaje Lenart.
Povratek: V soboto 9. februar do 16. ure na AP Lenart.
Stroški:
Avtobusni prevoz 5 € (50% cene sofinancira PD Lenart).
Oprema:
Obleka: toplo spodnje perilo, primerne nogavice, dolge pohodniške hlače, jopa ali pulover, jakna,
vetrovka, kapa, rokavice iz flisa ali volne, rezervna obleka (spodnje perilo, tanjša jopa ali pulover, dolge
pohodniške hlače, nogavice in rokavice) - shranjeno v vrečki saj jo pustimo na avtobusu.
Obutev: visoki pohodniški čevlji in rezervni športni čevlji.
Druga oprema: nahrbtnik, zaščitna očala in krema za sončenje, vrečka za smeti. DNEVNIK MLADI
PLANINEC (kdor ga še nima, ga prejme na avtobusni postaji).
Hrana in pijača:
Času hoje primerna količina malice (sendvič, suho/sveže sadje, oreščki, čokoladne ploščice) in
brezalkoholne pijače.
Pohod vodi:
Sanja Peklar
Pomočniki: Žiga Strmšek, Marjetka Breznik in učitelji
Prijava in info.: Žiga Strmšek tel. 051 439 356 (sms) ali na e-pošto strmsek.ziga123@gmail.com
Prijave:
Prijavnice oddajte najkasneje do torka, 5. 2. 2019, mentorju/mentorici planinskega krožka!
Opomba: V primeru slabega vremena bo izlet prilagojen razmeram ali odpovedan!

OPIS IZLETA:
Ob 8:00 se bomo z avtobusom odpravili z AP Lenart. Peljal nas bo do izhodišča na Meranovem, kjer
bomo lahko videli sadovnjak nadvojvode Janeza. Pot nas bo vodila mimo medene učne poti in
čebelnjaka. Do koče bomo hodili po gozdni poti in prečkali bomo reko. Po približno dveh urah hoje bomo
prispeli na Pečke in sledil bo postanek na koči, kjer je možno kupiti čaj in zavitek. V primeru, da bo dovolj
snega se bomo dričali po strmini. po postanku bomo pot nadaljevali v dolino do Loga. Približno eno uro
bomo porabili za povratek v dolino kjer nas bo pričakal avtobus.

PRIJAVNICA na izlet na Pečke
Učenec/učenka _________________________________, razred _______, se bo udeležil-a izleta
Mladinskega odseka Planinskega društva Lenart.
Morebitne spremembe mi sporočite na telefon: ___________________________
Datum: ________________

Podpis staršev ali skrbnikov: __________________

