IZLET V NEZNANO
Za člane in prijatelje PD Iskra Kranj

Kdaj:

V soboto 10. decembra 2022 ob 7.00 uri izpred Mercator centra Primskovo

Kako:

S posebnim avtobusom

Opis poti:

Ga ni !!!! Zakaj že??? Aja, gremo v neznano ...

Prepustili se bomo našim vodnikom in šoferju Ivanu, da nas popeljejo na izlet (in nazaj).
Na izlet ste vabljeni vsi, ki ste celo leto neutrudno hodili z nami na izlete in tisti, ki ste bili odsotni,
vsi ki ste med letom kakorkoli sodelovali pri delu PD ISKRA in vsi ki imate radi druženje, kajti po
planinskemu delu izleta bo še družabni del, kakor se spodobi za konec leta.
Zahtevnost in
trajanje:

To bo nezahteven pohod, dvourno 'mučenje' po hribčkih in ravnicah, z ogledi
in južino / družabnim delom. Domov se vrnemo enkrat pod noč (ne prepozno).

Priporočljiva
oprema:

Nič ne priporočamo, sami veste kaj rabite: »rukzak« z malico, primerno
pohodno obutev, oblecite se primerno letnemu času in razmeram, pa nikar na
'marelo' ne pozabite če bo padalo, po želji palice (ne ribiške), nekaj cvenka
(evrov) v »tošelnu«, osebna prva pomoč ('arcnije' za svoje zdravje in počutje).

Vodenje:

Janko Brovč (org.) in Uroš Prelovšek (PLV)

Strošek izleta:

Za kritje stroškov za:
- Ivanov transport tja in nazaj
- Vodena ogleda dveh lokalnih posebnosti (vstopnine vključene)
- Poskušanje domačih dobrot
- Južino pri 'mami Joži' - župa, mesnine ('dvo in štirinožne') s
spremstvom, tudi solata ne bo manjkala
- Organizacijo in vodenje izleta
se priporoča »prispevek« - pri 35 prijavljenih:
39 € za člane PD Iskra Kranj
43 € za nečlane PD Iskra Kranj
Prispevek boste dali na avtobusu.
Kar bo zmanjkalo bo pa društvo priložilo.

Prijave in
informacije:

- Janko Brovč (org), telefon: 031 890 642
- Uroš Prelovšek (PLV), telefon: 040 255 163

Rok prijav:

Do srede 07. grudna 2022

Opombe:

V primeru nepredvidenih razmer si vodnik in organizator pridržujeta pravico do
spremembe poti oziroma odpovedi izleta.
"Če 'mate cajt pa če se vam lušta noge in jezik zmigat, se nam
pridružite. Več ko nas bo, bolj fletno bo!"

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0400 1004 6485 396 Nova KBM

