Odhod avtobusa ob 8.00 z avtobusne postaje Mozirje.
Vožnja mimo Ljubnega ob Savinji proti Raduhi. Ob opazovanju lepe narave se bomo vzpenjali po pogorju gore.
Najprej se bomo ustavili na Koči na Loki. Sprejela nas bo
prijazna upravnica in nas postregla s pijačo dobrodošlice.
Po želji vzpon na Raduho, obisk Snežne jame (ob predhodnem naročilu in plačilu vstopnine 12 EUR) ali obisk pastirice. Velika Raduha je z višino 2062 m najvišji vrh Raduhe,
pogorja, ki se strmo dviga vzhodno od Robanovega kota. Z
vrha, ki ima vpisno skrinjico in žig, se nam odpre lep razgled
na najvišje vrhove Kamniško-Savinjskih Alp ter proti Olševi,
Peci, Uršlji gori, Travniku in Komnu, Goltem ter večini vrhov
nad osrednjim delom reke Savinje. Snežna jama se nahaja
na jugozahodnem pobočju Raduhe, v bližini planine Arta,
na 1556 m n.m.v., med Lučami in Solčavo. Je najvišje ležeča
podzemna jama v Sloveniji, urejena za obiskovanje. Celotna
dolžina jame znaša 1062 m, za ogled je urejeno 630 m. Po
ogledih in pohodih sledi čas za druženje na koči in topla
malica. Popoldan se bomo vračali nazaj proti domu, kamor
bomo prispeli v zgodnjem večernem času.

PRIJAVE ZBIRAMO NA TURISTIČNEM DRUŠTVU MOZIRJE, Hribernikova 1,
četrtek od 9.00 do 12.00 ali na tel. št. 041 643 440 - Mojca
Cena izleta 10,00 €, lahko plačate tudi preko računa
TRR.: SI56 0510 0801 5126 269 A Banka, s pripisom izlet Raduha 2019
VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE!
Predsednik društva in vodnik: Andrej Klemenak

CENA VKLJUČUJE:
• prevoz s turističnim avtobusom ali kombijem (odvisno od števila prijav)
• pijačo dobrodošlice in toplo malico za vse člane društva v Koči na Loki.

CENA: 10 EUR ZA ČLANE TURISTIČNEGA DRUŠTVA

KOČA NA LOKI IN RADUHA
Torek, 9. 7. 2019

Turistično društvo Mozirje Vas vabi, da se nam pridružite na OSEMINTRIDESETEM izletu…

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI MOZIRJE Julij 2019

