PD »BOHOR« Senovo
vabi člane, da se nam pridružite
na enodnevni turi

KAM: Vremščica (1027 m) in park Škocjanske
jame
KDAJ:

v soboto, 21. marca 2020

Zborno mesto in
ura odhoda:
Ob 6. uri na avtobusnem obračališču Senovo.
Območje:
Obala in Kras
Organizator:
PD Bohor Senovo - Marjan Poznič
Vodnik:
Boštjan Kozole (VPZS)
Težavnostna
stopnja poti:
Nezahtevna označena pot
Potreben čas:
Vremščica - 1 h 45 min vzpon, 3 h sestop do Škocjanskih jam (varianta 1) oz. 1 h 15
min sestop do Senožeč (varianta 2),
park Škocjanske jame - krožna pot 1 uro (varianta 2)
Način prevoza: Avtobus do Senožeč. V primeru manjšega števila prijavljenih se bomo peljali z
osebnimi avtomobili.
Cena:
Cena prevoza bo odvisna od števila prijav, otroci in mladina 20% popust.
Oprema in
- Planinska oprema: planinski čevlji, vetrovka, palice, kapa, rokavice, rezervno perilo;
dokumenti:
- Hrana in pijača iz nahrbtnika, na vrhu ni koče;
- Planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2020.
Prijave:

Zaradi organizacije izleta se prijavite pravočasno, t.j. najmanj do torka, 17. 3. 2020 pri
Marjanu Pozniču - tel. 041-901-308.
ali v ponedeljek med 18. in 19. uro v planinski pisarni na Senovem, Titova 106, vhod
iz zadnje strani poslovne stavbe.

Opis ture:

Podali se bomo na Vremščico, najvišji vrh Senožeških hribov, ki zadnja leta slovi po
ovčereji. Pot pričnemo v Senožečah, od koder je do vrha Vremščice cca 1 h 45 min
hoje. Njen najvišji vrh je eden zadnjih tisočakov na Slovenski planinski transverzali
proti morju. Če bomo imeli srečo, je z vrha lep razgled na Nanos, Golake in Julijce.
V primeru avtobusnega prevoza bo sestop po varianti 1 z vrha Vremščice bo nekoliko
daljši poti, in sicer bomo prehodili pot preko Gabrške gore, Ležeškega Gabrka in
Gradišča pri Divači do Matavuna, kjer je tudi vhod v Škocjanske jame.
V primeru avtomobilskega prevoza po varianti 2 sledi povratek v Senožeče po isti poti.
Od tam se odpeljemo do Matavuna, kjer se bomo podali na njihovo učno pot Škocjan.
Vremščica in Škocjanske jame sta točki Slovenske planinske poti.

OPOZORILO:

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo ture ter da izpolnjuje
zdravstvene, fizične in tehnične pogoje (oprema) za varno sodelovanje na turi in, da ima
plačano letno članarino za leto 2020.
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, v nasprotnem primeru
hodi na lastno odgovornost.

Vljudno vabljeni!

Informacije na: www.pdbohor.si .

PD Bohor Senovo - Komisija za izletništvo

