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VABILO NA PLANINSKI IZLET V DEŽELO SIMONA GREGORČIČA
CILJ Izlet je primeren za vse planince. Je pohodniški, a tudi zgodovinski in turistični. Izlet ne
odpade niti v primeru slabega vremena.
KDAJ 16. in 17. september.

SOBOTA ODHOD AVTOBUSA OB 6.00, PARKIRIŠČE OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA,
Parkirišče pred vrtcem vrtcem oz OŠ Antona Žnideršiča, kjer lahko pustite avtomobile.
Odpeljali se bomo do Drežnice. Čaka nas cca tri ure vožnje. Od tam s kombiji do izhodišč:
Skupina A -Krasji vrh, tri ure hoje. Vodi vodnica PZS Mirjana Brumnjak.
http://www.hribi.net/izlet/drezniske_ravne_krasji_vrh_mimo_snezne_jame/1/605/1077
Skupina B - slap Curk, ena ura hoje, vodi mentorica PS Darinka Dekleva
https://www.youtube.com/watch?v=BJiw_sBV_9I
Za oba cilja velja, da sta lahki označeni poti. Hoja po gozdu, po planini, s prekrasnimi
panoramskimi pogledi in naravnimi lepotami.
KOSILO: Po turi obiščemo kamp Ganzelranč v Kobaridu, ki slovi po palačinkah, tokrat slanih( meso, zelenjava).
Po kosilu in oddihu sledi namestitev v hostlih- Point-18 postelj in hostel Rut- 17 postelj. Možna so dodatna
ležišča ali kampiranje. Cena je 20 €. Ogled mesteca z bogato zgodovino, ki je doživelo b 30 letih dva rušilna
potresa in se ponovno spremenilo v čudovito malo mestece, ki ga turisti radi obiščejo in si ga ogledajo.

NEDELJA BUJENJE IN ZAJTRK V LASTNI REŽIJI, MOŽNI SO NAPITKI (KAVA ČAJ , SOKOVI).
Ob 9.00 imamo rezerviran voden ogled svetovno znanega Kobariškega muzeja (cca dve uri) in v tem duhu
nadaljevali pot po okolici (kostnica sv. Antona, Tonecov grad, slap Kozjak). Priporočam športno opremo, Pot in
ogled nam bo vzel kake tri ure.
https://www.dolina-soce.com/dolina_odkritij/kulturno_zgodovinske_poti/2012032815273073/
Polni vtisov zgodovine in prelepih naravnih čudes bomo zagotovo postali lačni. Zato bomo našli gostilno, ki so
jo odprli pred kratkim. Moči sta združila mlad pivovar in lastnik Hiše Franko, čigar žena je slavna kuharica Ana
Roš. Več v člankih
http://siol.net/trendi/kulinarika/ana-ros-je-postala-najboljsa-kuharska-mojstrica-na-svetu-434125
https://www.rtvslo.si/tureavanture/kulinarika/hisa-franko-imperij-povecala-za-ljudsko-pivnico/428613
Po kosilu, okoli 15.30, odhod v južne krajeJ

VODSTVO Izlet organizira Darinka Dekleva, darinka.dekleva@gmail.com
Prijave za PS Bazovica zbirate kot ste navajeni, ostali na Darinkin e-mail.
PRIJAVE DO 1. 9. 2017. OZ DO ZASEDENOSTI AVTOBUSA.
Če bi prijav malo, odidemo z lastnimi avtomobili.

STROŠKI PREVOZ IN PRENOČIŠČE 35€, MUZEJ 6€
HRANA V LASTNI REŽIJI.
Prispevek za bus in noč itev zbira Mirjana Brumnjak.

REZERVNI PLAN ZA DEŽEVNO VREME:
V SOBOTO: Ogled CI edada (Cividale) ,
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedad, starodavnega mesteca s starodavno zgodovino, središ če beneš kih
Slovencev.
V NEDELJO - po kobariš kem muzeju dodamo ogled Sirarskega muzeja
https://www.dolina-soce.com/dolina_odkritij/muzeji%20_zbirke_in_galerije/2012032815271707/
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