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

KAM:

Lubnik (1025 m)

KDAJ:

v soboto, 23. maja 2015

Zborno mesto in
ura odhoda:
Ob 6. uri na avtobusnem obračališču Senovo.
Območje:

Škofjeloško hribovje

Organizator:
Vodnik:

PD Bohor Senovo - Marjan Poznič
Boštjan Kozole (VPZS)

Težavnostna
stopnja poti:

Lahka označena pot.

Potreben čas:

Vzpon do doma na Lubniku 2 ure hoje, sestop 1,5 ure.

Način prevoza:

Avtobus do Škofje Loke.

Cena:

Cena prevoza bo odvisna od števila prijav, otroci in mladina 20% popust.

Oprema in
dokumenti:

- Planinska oprema: planinski čevlji - NE ŠPORTNI COPATI, vetrovka, palice, kapa,
rokavice, rezervno perilo;
- Hrana in pijača iz nahrbtnika. Dom na Lubniku je dobro oskrbovan;
- Planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2015.

Prijave:

Zaradi organizacije izleta se prijavite pravočasno, t.j. najmanj do srede, 20. 5. 2015
pri Marjanu Pozniču - tel. 041-901-308.
ali v ponedeljek med 19. in 20. uro v planinski pisarni na Senovem, Titova 106/I,
vhod iz zadnje strani poslovne stavbe.

Opis ture:

Izhodišče je glavna avtobusna postaja v Škofji Loki. Pot se povzpne mimo Loškega
gradu. Ob obzidju se nadaljuje mimo Grebenarjeve domačije in po zgornji poti proti
gozdu. Pot sledi markacijam in na prevalu, imenovanem Kobila, vodi pot, čez Lužo,
mimo vasi Gabrovo in na sam vrh Lubnika, od koder je ob lepem vremenu lep
razgled. Pri orientaciji je v pomoč smerna plošča z graviranimi imeni bližnjih in daljnih
vrhov.
Proti Škofji Loki bomo sestopali po isti poti.

Dom na Lubniku

OPOZORILO:

Škofja Loka, v ozadju Lubnik

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 2015.
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

