MDO PD Primorske
VABI v soboto, 16.06.2018
Na dan slovenskih planinskih doživetij na Roglo
PROGRAM: Z avtobusom se bomo zapeljali v Zreče, kjer bodo lahko izstopili pohodniki, ki bodo šli na 4-urno turo iz
Zreč na Roglo. Ostali se odpeljemo na Roglo, kjer se pridružimo naslednjim aktivnostim:
1. pohod iz Zreč na Roglo, 4 ure hoje, višinske razlike 1070 m – izstop iz avtobusa v Zrečah, start ob 8.00 uri,
2. pohod z Rogle na Lovrenška jezera, 3 ure hoje, višinske razlike 320 m, start ob 9.00 uri,
3. turnokolesarski izlet iz Zreč na Roglo, 4 ure vožnje, višinska razlika 1100 m, start ob 08.00 uri (v primeru
samostojnega prevoza kolesarjev lahko namesto te krožna vožnja z Rogle na Osankarico, 4 ure vožnje, start ob
08.00 uri),
4. škratova učna pot, primerna za družine z vedoželjnimi otroci, 1.5-2 uri hoje, start ob 10.00 uri,
5. naravovarstveni izlet, poudarek na botaniki in živalstvu, 1 ura hoje, start ob 10.00,
6. aktivnosti v okolici prireditvenega prostora (plezalna stena, predstavitev gorskih reševalcev, sankanje, zbor
praporščakov, osrednja prireditev, planinska zabava, stojnice),
Ob 14.00 uri je osrednja prireditev, sledi še planinska zabava z ansamblom. Celotni program je objavljen je na spletni
strani https://www.pzs.si/novice.php?pid=12543.
ODHOD: glede na prijave, predvidoma iz:





Kopra – parkirišče pred stadionom Bonifika ob 5.00,
Kozine – Petrolova bencinska črpalka ob 5.20,
Divače – avtobusna postaja ob 5.30 (tudi za PD Sežana in SPD Trst),
Postojne – Petrolova črpalka ob 5.45 (tudi za PD Snežnik in plan. skupino Bazovica Reka).

V kolikor bo dovolj prijav, se lahko dogovorimo še za kakšno (od relacije ne preveč oddaljeno) vmesno postajo za
pobiranje udeležencev.
PREDVIDEN POVRATEK: okoli 20. ure.
OPREMA: Planinski čevlji in oblačila primerna letnemu času in vremenu, oprema za dež in/ali za zaščito proti soncu.
HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika in/ali topel obrok na kraju prireditve – cena 5.50€.
CENA PREVOZA: 15 €, plačila na avtobusu vodji izleta.
ZAHTEVNOST: Izlet ni zahteven in je primeren za vse starostne skupine pohodnikov. Vabljene tudi družine z otroci.
PRIJAVE:
Prijave za PD Sežana zbira Vesna Pečar (vesna.pecar@gmail.com) ali pa na telefon 041-950-478. Prijava naj vsebuje ime
in priimek, telefonsko številko in aktivnost, ki se ji udeleženec želi pridružiti (številke posamezne aktivnosti so navedene
zgoraj). Rok prijave je ponedeljek 11.06.2018.
Prireditev bo v vsakem vremenu, saj bo za primer dežja zagotovljen velik šotor.

Uradne ure: vsak četrtek od 15:30 do 16:30 na sedežu društva.
Spletna stran PD Sežana: http://www.pdsezana.org/ Utrinki izletov: http://www.pdsezana.org/index.php/2014-09-16-22-04-03
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Planinsko-Društvo-Sežana/386183501580530?fref=ts

