Pozdravljeni,
prepričan sem, da ste letošnjo milo zimo izkoristili za prijetne
sprehode, izlete in pohode in da se mi boste z veseljem pridružili pri
osvajanju hrbtišča Vremščice.
Tudi letos se je Bančno športno društvo Nove Ljubljanske banke
odločilo, da nas, ob izvedbi Letnih športnih iger NLB – 2008,
povabi na planinski pohod.
Kot vestni pohodniki bomo izziv sprejeli in zakaj se tokrat ne bi
skupaj lotili še ene od točk
v Slovenski planinski transverzali.

Vremščica (1027 m)
Vremščica je najvišja vzpetina na obrobju Krasa. Ko v jasnih dneh zapiha burja
in se ozračje zbistri, nam prečudovit pogled z vrha splava vse do modrine
Jadranskega morja na jugu in do zasneženih vršacev Julijskih Alp na severu.

Da je tu domovanje burje, hladnega in sunkovitega severnega vetra, ki nastane
zaradi razlik v zračnem pritisku nad celino in nad morjem ter doseže hitrost
tudi 200 km/h in več, ni treba posebej dokazovati, saj ukrivljene krošnje dreves
pričajo o njeni silovitosti.

Pričakuje nas v soboto, 31. maja 2008, ko bomo skupaj štartali ob 8.00 izpred
parkirnega prostora sredi Senožeč.
Do tu pa pridete, če zapustite avtocesto Ljubljana – Koper v Razdrtem (samo za
lastnike ABC kartice) in nadaljujete po stari cesti do Senožeč, ali pa zapustite
cesto pri izvozu Senožeče. Ko zapustimo avtocesto, v prvem križišču
nadaljujemo levo v smeri Senožeč. V Senožečah pa zavijemo levo v smeri
Razdrtega in cesti sledimo le 100m do parkirišča v Senožečah, ki se nahaja ob
glavni cesti. Pravo parkirišče je tisto ob katerem opazimo planinske oznake za
Vremščico.
Vremščica je pogorje, ki se razteza med Senožečami, Pivko in Divačo. Najvišji
vrh pogorja je prav tako Vremščica. Razgled z vrha sega od Nanosa na severu
do Slavnika in Snežnika na jugu.

Kot običajno ima najlepši opis poti Zaplana.net, kar si lahko ogledate na
naslednji povezavi: Vremščica iz Senožeč za samo pot pa vam prilagam
zemljevid:

Z vrha se bomo spustili do Okrepčevalnice Vremščica, kjer nas bodo postregli
z domačimi dobrotami. Kupili pa si boste lahko izdelke iz ovčjega mleka (sir,
skuta).
Po druženju na Vremščici se bomo skupaj odpeljali na prizorišče športnih iger
v Portorož.
Obutev in obleka obvezno športna – priporočamo planinsko (pokrivalo, sončna
krema, planinski čevlji, pohodne palice).
Vreme na vsak način bo.
In ne pozabite, pridite pred 8.00, kajti zamudnikov ne bomo čakali.
Za dodatne informacije sem vam na razpolago do odhoda in sicer v
delovnem času na številki: 01/470 70 59, na dan pohoda pa bom
dosegljiv na GSM 041/379-949.
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