Planinsko društvo POLET te vabi na naslednji izlet:

TRSTELJ
»Po Soški fronti na Krasu«
Kdaj:

sobota, 25. marec 2017
• ob 5:45 uri iz Mokronoga,
• ob 6:00 uri izpred Doma kulture v Šentrupertu

Kako:

s posebnim avtobusom

Opis poti:
Avtobus bo odpeljal iz Mokronoga, se ustavil še v Šentrupertu, na Mirni, v Trebnjem in na
Dolgem mostu (LJ) ter ostalih vmesnih točkah po potrebi. Nadaljevali bomo – z vmesnim
postankom za kavico – proti Sežani, kjer bomo pobrali še zadnjega člana. Od Sežane se bomo
peljali mimo Dutovelj in Komna do vasi Lipa, kjer se začne naš pohod. Povzpeli se bomo do
Stjenkove koče na Trstelju (643 m) in pot nadaljevali po grebenu Črnih hribov: Stola (629 m),
Lesenjaka (555 m), Renškega vrha (449 m), Fajti hriba (449m) ter mimo neštetih jarkov in
zaklonišč do spomenika na Cerju (343 m). Možnost ogled pomnika braniteljev Slovenske zemlje
(plačilo vstopnine). Med potjo nas bodo spremljali čudoviti razgledi na morje in okoliške hribe
(med potjo bomo navajali, kaj lahko vidimo) ter celo Dolomite. Na povratku bo možnost ogleda
Krompirjeve jame (plačilo vstopnine), ki je nudila zatočišče vojakom v 1. svetovni vojni. Po
zaključku ogledov si bomo privoščili izdatno malico! Domov se bomo vrnili v večernih urah.
Vodniki:

Martin Kumer (Marjan Olenik)
Alenka Potrč

Zahtevnost poti:
Predviden čas hoje:
Potrebna oprema:

lahka označena pot
do 5 ur
pohodna, pohodne palice, dobra obutev (gojzarji), vetrovka,
osvežilna pijača, prigrizek iz nahrbtnika, osebni dokument,
izkaznica PZS …

Strošek izleta:

otroci do 15 let
člani društva

15,00 €
20,00 €

V ceni je vključeno: prevozni stroški
Cena vstopnine 2,5 €; plača posameznik, če izkoristi možnost ogleda.
INFO: Izlet je strokovno voden!
Prijave z vplačilom in - v pisarni društva v sredo od 18.00 do 19.00 ure
dodatne informacije
- Alenka Potrč
m.: 041-384-818
- Martin Kumer
m.: 041-896-546
- Bojan Brezovar m.: 041-541-077
- e-mail: info@pdpolet.com
Rok prijave:

do srede, 22. marca 2017
Udeleženci pohoda naj svoja vozila parkirajo pri Domu kulture!

