KOMISIJA ZA EVROPSKE PEŠPOTI 50 let
Večna pot 2, p. p. 71, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 470 00 50, faks: +386 1 423 53 61, +386 41 657 560
Elektronska pošta: joze.prah@amis.net , http://eupoti.com/
Ustanoviteljice KEUPS: Zavod za gozdove Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza
Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije

VABILO na
pohod v okviru Slovenija hodi,
SREČANJE EVROPOPOTNIKOV 2019 in

pričetka TEDNA GOZDOV 2019,
ki bo potekal po Evropski pešpoti E6 in E7,
od Iškega Vintgarja do Predgozda na Bloke,
od 24. 5. 2019 do 25. 5. 2019.
 Petek 24. 5. 2019 Gostišče Iški Vintgar – Krvava peč – Predgozd –
Selo pri Robu - Zavrh.
Odhod iz Iškega Vintgarja ob 9. uri, hoje je za 7 ur. (Spanje: Prenočišča Miklavčič,
Nova vas – Bloke). Hrana iz nahrbtnika oz. po dogovoru. Zavrh, v večeru ob 18. uri, ob
tabornem ognju, druženje na temo evropskih pešpoti in turizma v gozdnem prostoru.

 Sobota 25. 5. 2019, Nova vas (Bloke)– Volčje – Sv. Duh – Mramorovo
– Volčje (Bloško jezero).
Odhod iz Nove vasi (Občina) ob 10. uri. Od 9. do 10. ure pozdrav domačinov in ogled
muzeja Bloški smučar. Hoje za tri ure, do jezera.
Ob 14. uri ob Bloškem jezeru svečanost ob srečanju evropopotnikov 2019 in pričetku
tedna gozdov. Za hrano bo poskrbljeno. Iz Bloškega jezera do Nove vasi bo poskrbljeno
za prevoz.
Organizator pohoda je KEUPS v sodelovanju z Občino Bloke in lokalnimi društvi. Hoja
na lastno odgovornost.
Info. in zbiranje prijav: , http://eupoti.com/ ,

Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net

.
V letošnjem letu mineva 50 let od ustanovitve Evropske popotniške zveze, ki se je leta 1969 rodila v
motu: Narava in pokrajina za pohodnike in popotnike ne pozna mej med državami, temveč želimo
zagovarjati stališče, da so vsi ljudje enaki, ne glede narodnost, raso, barvo kože, versko ali politično
prepričanje.

Pridite in se pustite presenetiti !

