VABILO
PLANINSKO DRUŠTVO SOVODENJ VABI NA
IZLET NA NANOS
Odhod:
Nedelja, 11. 3. 2012, ob 6:30 uri

Opis:
Nanos je visoka kraška planota v gorski pregradi, ki ločuje celinski del Slovenije od
Primorja. Je 12 km dolga in do 6 km široka kraška planota s strmo odrezanim robom,
imenovanim Pleša (1240m). Poleg Snežnika je najbolj značilna gora na
Notranjskem.

Zahtevnost in potek ture ter čas hoje:
Lahka, označena tura. Na rahlo izpostavljenih delih je pot varovana.
Odhod s kombijem ali avtobusom (odvisno od števila prijav) iz parkirišča pred
trgovino Mercator na Sovodnju ob 6:30 uri. Vožnja prek Žirov in Logatca do
Razdrtega, kjer nas bo avtobus odložil na parkirišču ob avtocesti v vasi Razdrto. Iz
parkirišča bomo krenili čez most, ki preči avtocesto in pri planinskih smerokazih zavili
levo.
Pot nas bo najprej vodila po travnatem pobočju, nato pa peljala v gozd, kjer bomo po
približno 15. minutah prispeli do razpotja, ki ločuje levo – položnejšo in desno strmo
pot. Zavili bomo desno in se še nekaj časa zmerno vzpenjali. Nato bomo prečili
melišče in se začeli strmo vzpenjati. S pomočjo nekaj jeklenic bomo prečili kratke in
rahlo izpostavljene police. Na razglednem mestu si bomo nekoliko oddahnili ter nato
zavili nekoliko levo in se naprej vzpenjali po neporaščenem pobočju. Strmina bo nato
popustila in nas pripeljala na razpotje, kjer imamo za nadaljevanje dve možnosti. Pot
naravnost gre do koče čez vrh, desna pa ga obide. Obe poti se malo pred kočo
združita in sta približno enako dolgi (15 minut).
Po postanku na vrhu in v Vojkovi koči bo sledil spust. Pot nas bo peljala mimo
cerkvice sv. Hieronima ter nato proti turistični kmetiji Abram, kjer nas bo pričakal
prevoz.

Potrebna oprema:

Dobra planinska obutev, športna oblačila, zaščita proti dežju in soncu, pohodne
palice (kdor jih uporablja), hrana in brezalkoholna pijača. Priporočamo tudi sončna
očala in rezervno perilo.

Hrana:
Hrana in pijača iz nahrbtnika – po dogovoru kosilu na turistični kmetiji Abram

Cena izleta:
Člani PD 10€ po osebi, nečlani PD 15€ po osebi

Prijave:
041 871 627 Matej Zajc ali info@pd-sovodenj.si Zaradi organizacije prevoza je
zadnji dan zbiranja prijav petek 9.3.2012 do 20h.

Skupno hoje:
3h 45. Razdrto-Vojkova koča na Nanosu 1h 45min, Vojkova koča na Nanosu –
Kmetija Abram 2h

Prihod: Predviden v poznih popoldanskih urah.
Informacije in vodenje: Matej Zajc, Marko Bajt, Viktor Kržišnik, Lovro Telban

V primeru slabega vremena izlet odpade !

