Pohod z IVV prijatelji, svetovnimi pohodniki, sreda 16.9.2009
V krog svoje 10. turneje po evropskih državah "IVV Europa cup" je društvo Koala vključilo tudi
Slovenijo. Za svoje gostitelje so si izbrali prav naše društvo.
Njihov vodja, Manfred Trettin, je prav prijazen gospod. Lepo je bilo v njegovi družbi.
Čeprav je bila sreda, dan, ko imamo pohodniki po navadi prav drugačne zadolžitve, se nas je kar
nekaj zbralo. Nekateri smo pridno pomagali pri pripravi srečanja, drugi pa smo se družno z gosti,
podali na pohod. Vsak po svoje smo prispevali k SUPER vzdušju.

Prišli so z dvema avtobusoma. Pred hotelom Sabotin v Solkanu smo jih pričakali in se skupaj popeljali
do Lipe. Na sliki je eden od voznikov, dober začetek dne, kajne?

V Lipi "na placu" smo se razdelili v dve skupini: manj pripravljeni so se podali na ravninsko 6 km dolgo
progo. Drugi pa smo se povzpeli tudi na Trstalj .

Start daljše proge.

Bor, na katerem je zareza. Na Krasu so si iz revščine pomagali tudi tako, da so "nabirali" smolo. Pod
zarezo so nastavili posodo, v katero se je natekla smola. Zbirali so jo v sodih in nato prodali.

Puščica nas je vodila do okrepčevalnice v gozdu. Za goste je bilo to presenečenje.

Ali niso lepi?

Na vrhu Trstelja (643m) - žal brez prelepega panoramskega razgleda!

Lipa. Zanimiva arhitektura, ni kaj!

Vračamo se v Lipo.

Iz Lipe smo šli dalje proti Temnici po trasi stare vojaške železnice. Ob tabli smo postali in povedali
zgodovino proge.. Prevajalca Rudi in Stanko.

Zanimive pasjonke.

Ruj je šele začel spreminjati barvo. Tudi vinogradi še niso bili lepo obarvani. Škoda, da jim nismo
mogli pokazati prave lepote jeseni na Krasu.

Smo v Temnici. Pred cerkvijo Sv. Petra, ki je zanimiva po tem, da je zidana iz ročno obdelanega
kamna.

Pred bivšo šolo v Temnici, lično obnovljeno, kjer je sedaj sedež turističnega in jamarskega
društva, nas je pričakal Bojan, ki je prišel z drugo skupino že zdavnaj na cilj.

Srečanje se je nadaljevalo ob hrani, pokušini terana in dobri volji.

Sledili so še pozdravni nagovori:

predstavnika društva Koala, Trettin Manfreda

predsednika Društva pohodniki Triglav Nova
Gorica, Sarzina Frankota

predstavnika krajevne skupnosti Trampuž Gvida

Poslovili smo se z "Nasvidenje v Tauplitzu!"

