
Planinsko društvo LAŠKO vabi na... 

 Od Gradiške ture do Nanosa 

25. april 2015 
Vse ljubitelje planin vabimo na Nanos in Gradiško turo 

 
Kdaj?  V soboto 25. aprila 2015 
Odhod: ob 6.00 uri z avtobusne postaje v Laškem 
Povratek: v soboto v popoldanskih urah 
Potrebna oprema: planinska obutev, pohodne palice, čelada in samovarovalni komplet (za tiste, ki 
želijo iti po plezalni poti) 
Hrana in pijača: Iz nahrbtnika; Ustavili se bomo tudi na Koči pri Abramu ter na Koči na Nanosu, kjer je 
možno dobiti pijačo in jedačo 
 

Opis ture: Peljali se bomo do vasi Gradišče nad Vipavo, kjer se bomo razdelili v dve skupine ena bo 
odšla do Gradiške ture po plezalni poti, druga pa po lahki poti, iz Gradiške ture se bomo podali do Koče 
pri Abramu, kjer nas bo pričakal čisto pravi medved  Pot nas bo naprej vodila po planotastem svetu 
do Koče na Nanosu, od koder bo sledil še spust v dolino po lahki poti. V primeru dovolj časa si bomo 
lahko ogledali tudi cerkev sv. Hieronima. Pot od Abrama do Vojkove koče na Nanosu je del SPP. 
Kdor ne bo želel iti na Gradiško turo pa bo imel možnost variante Razdrto – Nanos in nazaj. (Čas hoje 
2:30 gor in 2 uri dol) 
 

Časovnica: Gradišče  –  Gradiška tura (1 ura 30 min), Gradiška tura – Koča pri Abramu (1 ura 30 min), 
Koča pri Abramu – Koča na Nanosu (2 uri), Koča na Nanosu – Razdrto ( 1 ura 30 min) skupaj cca 6 ur 30 
minut. Hoja poteka po lepo urejenih poteh in razen na vrh Gradiške ture nima večjih vzponov. 

 

Zahtevnost: Pot je ocenjena kot lahka. Tisti, ki želijo 

iti po plezalni poti je plezalni del ocenjen kot zelo 

zahteven (obvezna čelada, samovarovalni komplet in 

pas). 
 

Cena: cena prevoza je 15€ 
 

Prijave in dodatne informacije (do 22.aprila): 

- 040 360 469 David Lapornik 

- 031 363 901 Marko Mavri 

 

V primeru slabega vremena ali premajhnega števila prijavljenih izlet odpade! 

Lep planinski pozdrav! 


