VABI NA PLANINSKI IZLET
IZVIR HUBLJA OTLIŠKO OKNO

Kdaj: V soboto 20.6.2020 ob 7.30 uri se dobimo na parkirišču nasproti Občine Sežana. Z
avtomobili se bomo zapeljali do Ajdovščine, pri mostu čez Hubelj bomo zavili na cesto, ki pelje
proti izviru Hublja. Tu bomo parkirali naša vozila. Blizu parkirišča opazimo začetek poti proti
Otliškemu oknu. Pot se zmerno vzpenja in že kmalu pridemo na razgledno pobočje od koder se
odpre razgled na Čaven. Pot poteka delno po gozdu. Med potjo je več zanimivih točk. Proti vrhu
se pot vedno bolj vzpenja. Proti vrhu postaja vse bolj razgledna in razgibana. Kmalu smo na vrhu,
kjer nas pot pripelje do Otliškega okna. Od tu je lep razgled na Vipavsko dolino. Do tu je 1,5 ure
hoje. Tu se bomo odpočili in malicali. Ogledali si bomo še kamniti polž in piramido. Če bo dovolj
moči energije pa se lahko povzpnemo še na Navrše ali pa do Sinjega vrha. Od okna do Sinjega
vrha je 1.0 uro hoje. Vračamo se po isti poti. Čiste hoje je 3ure oz. 5 ur če gremo na Sinji vrh.
Hrana in pijača je iz nahrbtnika.
Oprema: Visoki planinski čevlji, nahrbtnik, pohodne palice, toplo vetrovko in rezervne majčke,
kapo, sončna očala, kremo za sonce, rokavice, rezervno perilo, pelerino.
Obvestilo: aktivnost bo potekala skladno s priporočili PZS za izvajanje aktivnosti po preklicu
epidemije koronavirusa. Priporočila so dostopna na spletni strani PD Sežana:
(https://www.pdsezana.org/2020/05/21/priporocila-covid19/). Več informacij pri vodniku.
Prijave do petka 19.6.2020 vodniku na tel. 041 477128. Izlet je za člane brezplačen. S seboj
imejte tudi planinsko izkaznico s plačano članarino za leto 2020. Izlet je lahek in primeren za vse,
ki so sposobni hoditi 3 oz 5 ur.
Vabljeni

Vodnik: Bogdan Rojc

Uradne ure: od januarja do aprila vsak četrtek, od maja do decembra vsak drugi četrtek od 15:30 do 16:30 na sedežu
društva. Razpored je objavljen na spletni strani: https://www.pdsezana.org/kontakt/
Spletna stran PD Sežana: http://www.pdsezana.org/ Utrinki izletov: http://www.pdsezana.org/category/arhivv/
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Planinsko-Društvo-Sežana/386183501580530?fref=ts

