RAZVOJNO DRUŠTVO SV. KVIRIK SOČERGA
vabi vse prijatelje in ljubitelje neokrnjene narave na

1. SOČERŠKI POHOD,
ki bo v nedeljo, 29. 5. 2016, ob 10 uri.
Program:
o 9:30-10:00
o 10:00
o 14:00-14:30
o 14:30 - …

Zbor na Sv. Kviriku nad Sočergo, vpis pohodnikov, prevzem bonov za napitke
in topli obrok
Štart, med pohodom ogled edinstvene pokrajine s predstavitvijo naravnih in
kulturnih znamenitosti ter zanimivo presenečenje
Vrnitev na štartno mesto, čaj in topli obrok
Zabavni program v naravi

Poleg zvrhane mere dobre volje prinesite s seboj primerno opremo (oblačila, obutev), dovolj
osvežilne pijače, zaščito pred soncem in klopi, fotoaparat, pa tudi osebni dokument, saj se bomo
gibali tik ob meji s Hrvaško. Pohod bo vodil predsednik Obalnega planinskega društva g. Aldo Zubin.
Informacije: Mateja Barbarič mateja.barbaric@yahoo.com 031 353 203 http://www.traven.si/kvirik/
Pohoda se udeležite na lastno odgovornost.
V primeru slabega vremena se pohod prenese na nedeljo, 5. 6. 2016.

Vljudno vabljeni!

Opis poti:
Pohod bomo pričeli na platoju za pokopališčem na Sv. Kviriku nad Sočergo. Ogledali si bomo s kamnitim ploščami
pokrito pokopališko cerkev in se nato napotili proti ostankom obzidja, ki je obdajalo starodavno naselje na SZ
strani, sedaj imenovano Gradec. Od tod se bomo spustili proti gostilni v Sočergi in krenili skozi gozd proti
mejnemu prehodu. Pred mejnim prehodom bomo zavili JV proti Velemu Badinu in nato do čudovitega 7 m visokega
naravnega mostu. Ogledali si bomo še znamenite spodmole – ušesa Istre ter občudovali igro narave in njenih
barvnih umetnin. Po kratkem počitku se bomo v smeri proti TV anteni vrnili na izhodiščno mesto. Med potjo si
bomo ogledali tudi znameniti partizanski bunker. Med samim pohodom bomo lahko občudovali floro in favno, ki je
ostala neokrnjena z vso naravno lepoto in znamenitostmi tega dela Kraškega roba, s prelepim pogledom na JV
proti Učki in Buzetu ter ostalemu delu Istre.
Kako do Sočerge?

Z veseljem vas pričakujemo!

