Prednovoletno planinsko druženje - BRKINI
NEDELJA, 3. december 2017
Ob zaključku leta 2017 vabimo člane UO Planinskega društva Krka Novo mesto ter drugih organov društva,
vodnike PZS, mentorje, markaciste, varuhe gorske narave, planinske vaditelje in seveda vse člane društva in
ljubitelje pohodništva na prednovoletni pohod in druženje v Brkinih, kjer bomo spoznali lepoto pokrajine in
znamenitosti tega dela jugozahodne Slovenije.
ODHOD:

Odhod ob 6.30 uri. Parkirišče pri TUŠ-u.

POTEK TURE:

Novo mesto – Ljubljana – Postojna – Kozina – Podgrad - Kozina – Postojna –
Ljubljana – Novo mesto.

TURA:

V Podgradu, kjer je tudi začetek naše ture, nas bo počakal domačin Darko, ki nas bo
vodil po poti in nam predstavil zanimive lokalne zanmenitosti. Pot nas bo vodila do
ostankov gradu Monte Kukolo. Sledi hoja čez Potoke in vzpon na kopast vrh Gračja
Griža. Pot nas nato pripelje v vas Hrušica, kjer nas sprejme domačin z degustacijo
pristne domače brkinske slivovke. Sledi ogled cerkvice svetega Vida sredi vasi, nato
ogled farne cerkve svetega Krizogona, ki se nahaja na nadmorski višini 605 m. Pot
nadaljujemo navzdol do vasi Male Loče. Sledi vzpon na planoto, kjer leži brkinska vas
Javorje. Tu nas bo čakal avtobus in nas odpeljal v vas Obrov do Gostišča FINIDA, kjer
nam bodo postregli s tipično brkinsko kulinariko in pristnimi vini.

POVRATEK:

Povratek načrtujemo v poznih popoldanskih urah, med 18.00 in 19.00 uro, oziroma po
dogovoru večine udeležencev.

ZAHTEVNOST:

Hoje bo približno 4 ure. Pot je lahka.

OPREMA:

Dobra obutev – visoki čevlji in podplati z narezano gumo. Topla oblačila proti vetru,
mrazu, dežju, primerno vremenskim razmeram. Priporočam pohodne palice.

CENA:

22,00 € za člane s plačano članarino za leto 2017 (prevoz in malica ), za aktivne
člane brezplačno.

INFORMACIJE:

Anton PROGAR: GSM 041 693 195

PRIJAVE:

Vsak torek v društveni pisarni med 16 -18. uro, Anton PROGAR Gsm: 041 693 195 ali
Email antonprogar@gmail. com do torka, 28. 11. 2017do 18,00 ure.

VODENJE:

Pohod bomo vodili vodniki PZS, v PD Krka Novo mesto. Vodja pohoda pa bova Anton
PROGAR in Matej Kocbek.

PLANINSKI POZDRAV in NASVIDENJE, 3. decembra 2017
Za PD Krka Novo mesto pripravil Anton Progar

