Hrastovlje - Lačna (451m) - Kubed

Kdaj

V soboto 16.03.2019 ob 6h30

Kako

S posebnim avtobusom izpred Mercator centra Primskovo v Kranju

Opis poti

PD Iskra Kranj vabi na Izlet v severozahodni del slovenske Istre na hrib Lačna, ki stoji na
skrajnem robu Šavrinskega gričevja.
Z izhodišča v vasi Hrastovlje se bomo po pravi planinski poti povzpeli na vrh Lačne. Na
vrhu stoji razgledni stolp, s katerega so čudoviti razgledi proti Slavniku, Učki, Tržaškemu
zalivu, ob lepem vremenu pa se vidi do Dolomitov in Julijskih Alp. Z Lačne se bomo
spustili v vas Kubed, ki spada med najbolj znane vasi Slovenske Istre. Pot nas bo vodila
do cerkve svetega Florjana. Poleg nje stoji nekdanji peterokraki stražarski in obrambni
stolp, katerega so leta 1833 spremenili v današnji zvonik.
Po kolovozih bomo pot nadaljevali nazaj do vasi Hrastovlje, kjer bomo imeli čas za
okrepčilo in za ogled cerkve svete Trojice. Cerkev z dobro ohranjeni obrambnih obzidjem
sodi med najstarejše objekte v Istri, predvsem pa je znana po freskah imenovanih
Mrtvaški ples. Domov se bomo vrnili proti večeru.

Zahtevnost in
trajanje

Pot je nezahtevna, potreben je zanesljiv korak in dovolj kondicije (286 m viš. razlike).
Vzpon 1.30 ure, skupaj 3.30 do 4 ure hoje.

Priporočljiva
oprema

Planinska obutev s čvrstim rebrastim podplatom in topla oblačila, pohodne palice; hrana
in pijača iz nahrbtnika. Zaščita proti vremenskim pojavom. Osebna prva pomoč.

Vodniki

Sašo Košnik, Žiga Hočevar

Strošek izleta

Za člane PD Iskra Kranj:
Pri udeležbi 30 in več udeležencev
Pri udeležbi 23 do 29 udeležencev
Pri udeležbi 15 do 22 udeležencev

20 EUR
25 EUR
29 EUR

Otroci do 15 leta imajo 50% popust
Prijave,
informacije in
plačila

* v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro ali na spodnji TRR;
* Sašo Košnik - e-mail saso.kosnik@infonet.si ali gsm 041 757 009.

Rok prijav

Do srede 13.03.2019

Opombe

V primeru nepredvidenih razmer si vodnika pridržujeta pravico do spremembe ali
odpovedi ture.
Vljudno vabljeni !

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

