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

SORIŠKA PLANINA 1602 m
v soboto 21.11. 2015

KAM:
KDAJ:
Zborno mesto
in ura odhoda:

Zbor v soboto ob 5:00 uri na avtobusnem obračališču Senovo.

Območje:

Julijske Alpe, Slovenija

Organizator:
Vodnik:

PD Bohor Senovo – Marjan Poznič
Klemen Hlebec, VPZS

Težavnostna
stopnja poti:

lahka označena pot; potrebna je kondicijska pripravljenost.

Potreben čas:

Petrovo Brdo – Vrh Bače: 1,5 ure, Vrh Bače – Možic: 1 h, Možic – Lajnar: 1 h, Lajnar
– Litostrojska koča – 0,5 h. Skupaj: 4 – 5 ur

Način prevoza

Avtobus do Petrovega Brda, vrnitev s parkirišča na Soriški planini.

Cena:

Cena prevoza bo odvisna od števila prijav (10 -15 €), 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 (do koče pridemo šele na koncu ture).
- Planinska izkaznica s plačano članarino za leto 2012.

Prijave

Zaradi organizacije izleta se prijavite pravočasno, t.j. najmanj do srede, 18.10.2015
pri Marjanu Pozniču - tel. 041-901-308
ali vsak ponedeljek med 18. in 19. uro v planinski pisarni na Senovem, Titova 106/I,
vhod iz zadnje strani poslovne stavbe.

Opis ture

OPOZORILO:

Z avtobusom se bomo mimo Ljubljane pripeljali do izhodišča - Petrovega Brda (803
m). Najprej nas čaka vzpon do sedla z imenom Vrh Bače (1273 m). V primeru lepega
vremena nas bo spremljal pogled na Porezen in Baško grapo. Pot bomo nadaljevali
pod Šavnikom proti Možicu (1602 m), kjer se nam bo odprl pogled na Bohinjsko
jezero in celotne Julijske alpe. Nadaljujemo mimo stare kasarne (zdajšnjega ovčjega
hleva), čez Slatnik do Lajnarja (1549 m), od koder sledi še krajši spust do Litostrojske
koče in Soriške planine (1280 m), kjer nas bo čakal avtobus. Pot nas bo vodila ob
nekdanji Rapalski meji in nekdanjih italjanskih utrbah, ki so tvorile mogočni Alpski zid.
LAŽJA VARIANTA: lahko se nam pridružite tudi tisti, ki bi želeli samo lažji izlet po
Soriški planini v lastni režiji. Avtobus vas bo odložil na parkirišču, kjer bo glavna
skupina končala svoj pohod, od tam pa se odpira veliko možnih sprehodov.
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo ture ter d a izpolnjuje
zdravstvene, fizične in tehnične pogoje (oprema) za varno sodelovanje na turi in da ima
plačano letno članarino za leto 2012.
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

