S CVIČKOM MED VINOGRADI
V SOBOTO, 27. januarja 2018
Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi na 24..tradicionalni pohod S CVIČKOM MED
VINOGRADI v organizaciji Turističnega društva Otočec. Pot je speljana po dolenjskih
gričih na relaciji Otočec –Stari grad – Paha – Hmeljnik – Trška gora – Črešnjice - Otočec.
Dolga je približno 15 kilometrov, prehodimo jo v 6 do 8 urah. Speljana je mimo številnih
vinogradov in zidanic z zaključkom s toplo malico in živo glasbo.
ODHOD:

Ob 9,00 uri s parkirišča pri Gasilnem domu v Šempetru. Prevoz ni
organiziran, možnost je koristiti javni prevoz( avtobus ima odhod z AP ob
8.39-smer Škocjan)

TURA:

Zberemo se na startnem mestu med 8,30 in 8,45 uri, uredimo formalnosti ( plačamo
startnino, žigosamo dnevnik pohoda in popijemo čaj ). Začetek pohoda je ob 9.00 uri.
pri gasilskem domu v centru Otočca. Pot nas pelje do Starega gradu ki se v virih prvič
omenja leta 1300. Zatem se začnemo skozi Herinjo vas in Srednje Grčevje a vinogradi
vzpenjati do cerkve Sv. Jurija. Nadaljujemo po grebenu vinske gorice Grčevje do Nove
gore (581m). Gozdna pot skozi Hmeljniki boršt nas pripelje mimo gradu Hmeljnik iz 12.
stoletja. Pot nas nato vodi do Trške gore, kjer je znamenita Marijina cerkev iz leta 1620
ter stoletne lipe. Po obronkih Grčevja in Trške gore se nam odpira lep razgled na
Gorjance, novomeško kotlino in precejšen del Kočevskega roga. Preostane nam le še
spust v smeri Črešnjic in vrnitev proti našemu izhodišču na Otočcu.

POVRATEK:

V Novo mesto se bomo vrnili okoli 14. ure.

OPREMA:

Potrebni bodo: dobra obutev – visok čevelj in podplat z narezano gumo,
topla oblačila proti vetru in mrazu. V primeru padavin pa zaščita ( dežnik,
pelerina ), rezervno perilo in še kaj po lastni izbiri. Priporočam tudi

pohodne palice..
HRANA:
CENA:

PRIJAVE:

Nekaj hrane in pijače je lahko iz nahrbtnika, drugače pa je ob poti nekaj okrepčevalnic,
kjer se lahko kupi malica in pijača.
Startnina: 10€ ( toplo malico, degustacijski kozarec z mošnjičkom (oba
z logotipom pohoda), 4 kuponov za pijačo in pohodniški dnevnik).

Franc Somrak : GSM: 041 316 980, ali v pisarni PD Krka Novo mesto
Najkasneje do 25. januarja 2018

VODENJE:

Turo bomo vodili vodniki PZS v PD Krka Novo mesto, vodja pa bova Franc
Somrak in Marica Praznik

PLANINSKI POZDRAV, VIDIMO SE 27. januarja 2018
Za PD Krka Novo mesto pripravil Anton Progar

