
                VABILO NA PEŠ ROMANJE NA TRSAT 

                                  od sobote 27.7.do srede 31.7.2019      

 Društvo Šmar  vabi na petdnevno peš  romanje  na Trsat. 

Trsat je bil včasih samostojno naselje, danes pa je del mesta Reke na Hrvaškem. Osrednja točka 

Trsata je bazilika svete device Marije ali Cerkev Trsatske Gospe, ki stoji na 135m visokem griču nad 

morjem. Ljudje že od nekdaj romajo sem k Mariji na različne načine, tako s celine, kot s morja. Naša 

skupina se bo na Trsat odpravila peš. Zberemo se v soboto 27.7.2019 ob 5.uri zjutraj pred cerkvijo 

Sv.Martina v Žireh. Plan romanja je sledeč: 

1. dan: Žiri – Medvedje Brdo – Planina – 32 km – spanje Center Mariapoli – polpenzion 22 EUR 

2. dan: Planina – Postojna – Bač – 31 km- spanje Turistična kmetija pri Požarju – polpenzijon 32 EUR 

3. dan: Bač  – Trpčane – Novokračine – 23 km – spanje Gostilna Potok – polpenzijon 29 EUR 

4. dan: Novokračine – Škalnica – Kaskav – hostel Češka Beseda – 23 km- spanje 16 EUR 

5. dan: Hostel – pot po Rječini – Trsat – 13 km  

Za spanje ne bomo potrebovali podlog in spalnih vreč. Prvi dan bo večerja, čez dan naj bo hrana iz 

nahrbtnika, pijačo pa bomo lahko kupili na dveh kmetijah odprtih vrat. Prva trgovina na poti bo v 

nedeljo dopoldan v Postojni. Glede trgovin za naslednje dneve, se bomo zmenili sproti. 

Naše romanje bomo sklenili v sredo, ko si bomo ogledali znamenitosti Svetišča, ob 16.uri pa bo 

sveta maša, ki jo bo vodil gospod Andrej Jemec. 

Sprejmimo povabilo, da spoznamo  spet košček prelepe Slovenije.Kljub dolgi hoji in različnim 

odpovedim je romanje prekinitev enoličnega delovnika, priložnost za nova doživetja in povezovanje 

romarjev med sabo in domačini, ki jih srečujemo na poti. 

Za romarje,ki bi si želeli zadnji dan pripeljati s avtobusom na Trsat,bo odhod iz Žirov v sredo 

31.7.2019 ob 10.uri pred občino na avtobusni postaji. 

Prosim, če svojo udeležbo sporočite na mail asvoljsak@gmail.com ali na tel. 040 567 372 do nedelje 

zvečer 21.7.2019. (lepo pa prosim, če se peš romarji prijavite do roka, zaradi rezervacij števila 

prenočišč) 

Na romanje vljudno vabljeni člani društva Šmar, pa tudi nečlani, ki bi želeli romati z nami! 
 

Vsak  roma na lastno odgovornost!  
 
Organizator : Nuša                                                                                          Žiri, 2.7.2019 
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