IZLET ZA UO, DELAVCE, VODNIKE IN ČLANE DRUŠTVA
Škabrijel (646 m), Kostanjevica, muzej Aleksandrink v Prvačini
Kdaj

V nedeljo 22.09.2019, ob 6.30 uri

Kako, kje

Z avtobusom izpred Mercator Centra na Primskovem

Opis poti

PD Iskra Kranj vabi na pohodniško-zgodovinski izlet na Primorsko. Po jutranji
vožnji pričnemo s pohodom s Prevale na Škabrijel (646m), vzpetino nad Novo
Gorico, znano po hudih bojih iz 1.sv.vojne, na katere nas bodo spomnila obeležja
med potjo. Vrh z razglednim stolpom nudi izjemno lepe razglede na vse strani.
Kot na dlani imamo Sočo med Solkanom in Podgoro. Na severu se rišejo Julijci in
Karnijske Alpe, na jugu za kraškimi Črnimi hribi s Trsteljem tudi Jadransko morje,
na vzhodu pa zahodni rob Trnovske planote. Na vrhu bo čas za oddih, malico in
razglede. Sestopili bomo do Katarine (322m) in planinskega doma Kekec
(predviden je postanek v domu), kjer nas bo počakal avtobus.
Pot nas bo nato vodila na Kapelo – Kostanjevico, kje si bomo ogledali grobnico
Burbonov, knjižnico in rožni vrt, kar nam bo vzelo uro časa.
Izlet bomo zaključili v Prvačini, z obiskom muzeja, ki je posvečen t. i.
Aleksandrinkam, primorskim ženam, ki so odhajale iz domovine "s trebuhom za
kruhom". Povratek v Kranj je predviden v zgodnjevečernih urah.

Zahtevnost in
trajanje

Pohod na Škabrijel zahteva skupaj s sestopom 2.15 ure nezahtevne hoje (345m
viš. razl.). Ostalo v skladu s "kulturno-zgodovinskim" delom programa.

Oprema

Za pohod: planinska obutev in pohodna obleka, primerna letnemu času in
razmeram; pohodne palice. Osebna prva pomoč, potrjena plan. izkaznica za
2019, hrana in pijača iz nahrbtnika, nekaj evrov za priboljške ob poti.

Vodenje

Rozalija Rajgelj (org.), Uroš Prelovšek in Luka Švegelj

Strošek izleta

15 EUR za člana PD Iskra Kranj
vstopnini za Kapelo (Kostanjevico) in muzej plača članom Društvo

Rok prijav

Sreda, 18. september

Prijave in
informacije

* Pisarna društva ob sredah med 17. in 18. uro
* Ruža Rajgelj, 031 392 766 ali e-pošta rozalija.rajgelj@gmail.com
* prelovsek@gmail.com ali 040 255 163 (Uroš Prelovšek)

Opombe

Izlet bo izveden v vsakem primeru, razen v primeru napovedanih neurij.
V primeru nepredvidenih razmer si vodniki pridržujejo pravico do spremembe
programa, prestavitve ali odpovedi tur.
Vljudno vabljeni!

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

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

