SPOŠTOVANI LJUBITELJI NARAVE!
SPOŠTOVANI VSI, KI JIM JE POHODNIŠTVO NAČIN ŽIVLJENJA!
Hotel Rakitna, občina Brezovica in planinsko društvo Podpeč- Preserje je v letu 2018 organiziralo dva
pohodniška tedna po Rakiški planoti in Krimskem pogorju, v okviru projekta »SLOVENIJA HODI«,
katerega organizator je PK GIZ (kolesarsko in pohodniško združenje) katerega član je Hotel Rakitna
skupaj z ostalimi hoteli in nastanitvami, ki nudijo edinstvene pohode v tej naši prelepi Sloveniji. Ob tej
priložnosti se z donacijo zahvaljujemo planinskemu društvu Podpeč-Preserje za organizacijo
naslednjih pohodov.
Pohod 1.: Rakitna-gozdna učna pot- Rakitna 3km,2h
Pohod 2.: Rakitna-Krim-Rakitna 15km,5h
Pohod 3.: Rakitna –županov vrh-Rakitna 3km,2h
Pohod 4.: Rakitna –pot po obronkih –Rakitna 13km,4h
Pohod 5.: Rakitna – Vrbica-Rakitna 9km,6h
Pohod 6.: Rakitna- Osredek- Rakitna 13km,6h
Pohod 7.: Rakitna –Pekel-Rakitna 17km,9h
Ekipa Hotela Rakitna se je v letu 2018 prvič lotila tega projekta, saj si želimo prelepo naravo Rakitne
in Krimskega pogorja predstaviti celotni Sloveniji. Ker pa smo se lotili tega projekta šele v začetku
2018 in ste planinska društva že imela plan za celotno leto 2018, se tokrat na Vas obračamo že v
novembru 2018, da nas vključite v plan za naslednjo leto 2019.
Dne 29.10. 2018 je imela direktorica našega hotela Rakitna ga. Meta Šimenko sestanek z Vašim
generalnim sekretarjem g. Matejom Plankom v zvezi z sodelovanjem z PZS. Za začetek sodelovanja
smo se naročili na vaš časopis, da bomo lažje sodelovali z vami in ustregli vašim željam. Od g. Planka
pričakujemo tudi ponudbo za oglaševanje v vašem časopisu.
Spoštovana društva PZS!
Lepo prosimo, da nas kontaktirate, da naredimo plan pohodov za letu 2019. Prilagamo prospekt in
članek župan na spomladanskem pohodniškem tednu na Rakitni. Potrudili se bomo za kvalitetno
izvedbo, vrhunsko hrano in doživetje Rakitne vseh svojih čarih! Naš moto je »NAZAJ V PLANINSKI
RAJ«, Vaš pa bo, ko ga boste doživeli.
Sončen pozdravček iz najlepše vasi na svetu!
HOTEL RAKITNA
dir. Meta Šimenko
0038641761756
effekt.simenko@siol.net
www.slovenia-outdoor.com/nastanitve/hotel-rakitna
www.effekt.si

