Planinsko društvo Sežana vabi na planinski izlet
NA ROMBON 2208m
KDAJ: v soboto, 27.8.2022
Dobimo se ob 5,30. uri na parkirišču nasproti občine v Sežana. Z avtomobili se bomo zapeljali
do parkirišča na spodnji postaji kabinske žičnice pri Bovcu. Ob 8 uri začne obratovati žičnica s
katero se bomo zapeljali do zgornje postaje D. Od tu se bomo odpravili peš proti Škrbini
Prestreljenika 2292m in se nato spustili do Prevale 2067m. Do Prevale bomo porabili 40 min.
Ko obkrožimo Lopo, nas udobna mulatjera prek izrazitega visokogorskega krasa pripelje do
križišča poti za Černeljsko špico. Od tu se proti Rombonu vleče dolg greben, ki na severu
navpično prepada v Možnico, južna pobočja pa so položnejša. Pot se vije nekoliko južno pod
grebenom vse do vršne glave našega cilja. Tu se priključi steza iz Bovca po kateri se vzpnemo
na najvišjo točko Rombona. Skupne hoje do vrha Rombona bo cca. 5ur. Tu bo daljši počitek.
Sestop po stezi proti Bovcu do Čuklje 1767 m, kjer je spomenik italijanskim vojakom soške
fronte. Spuščali se bomo proti opuščeni planini Goričica, kjer se v bližini nahaja lovska koča.
Od tu preidemo v gozd in še po pečevju in grušču v dolino. Skupna hoja sestoka do Bovca je 34 ure.
HRANA IN PIJAČA: je iz nahrbtnika. Izlet je brezplačen za člane PD s plačano članarino za leto
2022. Za vožnjo prispevate vozniku avtomobila. S seboj imejte tudi planinsko izkaznico.
OPREMA: Obvezno planinski čevlji z gumi podplati, topla vetrovka ali bunda, rokavice, kapa,
zaščitno kremo za sonce, sončna očala in ostala oprema glede na vremenske prilike.
Priporočam planinske palice. Obvezno vsaj 2L vode.
Povratek med 20. in 21. uro.
Cena žičnice za eno smer je: Odrasli 19€, upokojenci 14€, upokojenci nad 75 let 1€
Pot je primerna za planince z dobro kondicijo, ker je dolga in ves čas po odprtem terenu.
V slučaju slabega vremena izlet odpade, ker tudi kabinska žičnica ne deluje.
PRIJAVE: vodniku Bogdanu tel. 041 477128 do petka, 26.8.2022.
Prijave sprejemam od ponedeljka 22.8.2022.
Planinski vodnik: Bogdan Rojc

VABLJENI !

Uradne ure: vsak četrtek od 16:00 do 17:00 na sedežu društva.
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

