PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE

vas vabi na planinski izlet na

BOČ

(979 m)

Odhod bo v nedeljo, 20. oktobra 2013, ob
7. uri s parkirišča pri Restavraciji Štefanič.
Boč, ki mu domačini pravijo kar Štajerski Triglav je markanten vrh v
severovzhodnem delu Slovenije. Skupaj z Donačko goro predstavljata vzhodna
odrastka Karavank. Z vrha je čudovit razgled na Haloze, Slovenske gorice,
Kozjansko, Dravsko polje in Pohorje. Širše območje Boča je zaradi enkratnosti,
pestrosti in obilice naravnih vrednot, zavarovano kot krajinski park. Simbol gore je
velikonočnica, ki ima tu eno redkih rastišč v Evropi.
Opis: Pot bomo pričeli v vasi Kostrivnica in se na Boč povzpeli po prisojnem
pobočju, med jesensko obarvanimi vinogradi. Z vzponom na razgledni stolp na
vrhu, bomo dosegli tudi višino 1000 m. Sestopili bomo do Doma na Boču, kjer
bomo imeli daljši odmor za malico. Nato pa se bomo mimo rastišča velikonočnice
in Doma velikonočnice vrnili do izhodišča. Hoje bo za predvidoma za 5 ur.
Težavnost: lahka označena pot, na kateri bo potrebno premagati višinsko
razliko 750m
Obvezna oprema: topla planinska obutev in obleka, rezervno perilo, vetrovka,
kapa, rokavice, pohodne palice, zaščita pred soncem
Prehrana: iz nahrbtnika ali v koči
Strošek prevoza: 10 €
Prijave: do četrtka 17. oktobra, pri Lauri Rueh v Vrtnici ali na 040 202 064
Prijava na izlet je zavezujoča zaradi organizacije prevoza!
Če se izleta ne boste mogli udeležiti, se do četrtka odjavite.

Turo bosta vodila Simon in Andreja Matijevc, vodnika
PZS.
Vprimeru slabe vremenske napovedi bo tura 24 ur pred odhodom odpovedana.
OPOZORILO:

S prijavo na izlet udeleženka, udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta, izpolnjuje
zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu ter ima plačano letno
članarino PZS. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom
slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

Želimo vam varno in srečno hojo ter lep planinski dan!

