KS DOLGA GORA v sodelovanju s

KOLESARSKIM KLUBOM ATOM

vabi na tradicionalni

POHOD

po obronkih Dolge, Zbelovske in Sladke Gore
v soboto,

25.05.2013 ob 8.30 uri

Začetek pohoda med 8.30 in 9.00 uro. Čas pohoda je 3 ali 4,5 ure
odvisno od izbire trase. Pot bo označena s smerokazom DG POT.
Prihod na Dolgo Goro iz celjske smeri je možen tudi z vlakom. Od
železniške postaje do gasilsko-kulturnega doma je 15 min hoje.
Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Pot nas vodi od
kulturnega doma 500m proti zahodu do Pogrančeve kapele, kjer
zavijemo desno na makedam in pridemo do lepo urejene kmetije
Stiplovšek, kjer na koncu ograje zavijemo desno na gozdno pot
skozi z vodo bogate Korte. Gozd zapustimo in že smo na travnati
jasi pri Zorkotovi gorci, od koder se nam odpre pogled na Boč in
zahodne kraje pod njim. Tudi od tu nadaljujemo po gozdni poti in
dospemo na makedamsko cesto, katera nas lepo zložno vodi po
obronkih Zbelovske gore in Nunske gore (546m). Po približno 3km
se pot strmo dvigne na desno v gozd in nas čez Kopiškov breg
(521m) privede do cerkve Sv.Mihaela na gori (490m)-možen ogled.
Po asfaltni cesti nadaljujemo pot do turistične kmetije Tratenšek
Andrej, kjer je v gorci tudi žig. Od Sv.Mihaela do Tratenška se nam
na levi strani odpira Pohorje, na desni pa Zgornjesotelsko in
Voglajnsko gričevje. Po postanku v Andrejevi gorci se vrnemo malo

nazaj do križišča cest in se spustimo mimo kmetije Cenc na cesto
proti Sladki Gori. Ob cesti je razstava slik samouka Slavka Jeriča, ki
nam z njimi pričara našo okolico. Po dobrem kilometru smo že v
dolini pri cerkvi Sv. Marije na Sladki Gori (žig in ogled). Pot nadaljujemo po desni strani cerkve po makedamu navzdol in se nato
dvignemo v Lučovec do Juršetove in Smoletove gorce, kjer bo
možno kaj dobrega degustirat. Na koncu Lučovca zavijemo levo in
se po lepi poti sprehodimo skozi kraj, ki se imenuje Gradec. Od tu
pa se spustimo v Virte desno po lepi poti skozi gozd ali po asfaltu
mimo kmetije Kamplet.V obeh primerih pridemo do stare, lepo
urejene kmečke hiše pri Arzenaku, ki si jo po želji lahko tudi
ogledamo. Od Arzenaka je samo še 2 km hoje in že smo na cilju.
Tam se bo našlo zasluženo okrepčilo ali pa kakšna polka za tiste, ki
ne bodo preutrujeni. Za pohodnike, ki jim je ta pot prekratka smo
pripravili daljšo varianto. Pri vodnem zajetju krenemo levo v
dolino. Pot nas vodi na Ljubično, do cerkave Sv Marije, mimo
turistične kmetije Lovrenčič in naprej po gozdnatem pobočju, kjer
se združi na jasi pred cerkvo Sv Mihaela s prvotno različico krajše
poti. Čas hoje po daljši trasi je 4,5 ure. Vljudno vabljeni!

več informacij na www.klub-atom.si ali tel. 031 326 063 in 041 848 352

