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Gostišče Stari grad © 2012

Pot lahko pričnete tudi pri nas, kjer na parkirišču pustite svoje vozilo. Sprehoditi se morate
približno 600 m po glavni cesti proti morju in pridete do nekdanje Restavracije Adria na vaši
desni. Tam zavijete levo, kjer že opazite oznake planinske poti.
»Cesta, ki nas pelje med hišami nas kmalu pripelje do
manjšega spominskega parka, kjer pridemo do naslednjih
planinskih oznak. Tu nadaljujemo po levi cesti, ki nas mimo
zadnjih hiš v vasi pripelje do ograjenih pašnikov.
Cesta, ki postaja vse slabša se tu razcepi na dva dela. Mi
nadaljujemo po spodnji v smeri Vremščice, ki se kmalu
spremeni v kolovoz. Nekoliko naprej nas kolovoz pripelje v
strnjen gozd, kjer se pot nadaljuje po manjši dolinici.
Pot skozi gozd se postopoma začne vse bolj vzpenjati in nas
čez čas pripelje na neporaščena pobočja Slatne 914 m. Pot
naprej se začne rahlo spuščati in nas kmalu pripelje v krajši pas
gozda, katerega pa hitro zapustimo.
Pot naprej nas pripelje na mrazišče, ki se nahaja na severni strani glavnega grebena Vremščice. Tu nam smerokaz
ob poti pove, da imamo do vrha še 30 minut hoje. Pot naprej gre v gozd in se začne strmeje vzpenjati. V zgornjem
delu gozda se priključimo širokemu kolovozu, ki mu sledimo v levo. Kolovoz pa nas v naslednjih nekaj korakih
pripelje na razpotje, kjer nadaljujemo levo v smeri Vremščice.
Pot naprej postopoma preide na vse bolj razgledna vršna pobočja Vremščice. Tej poti, ki nas pelje ob širokem
vršnem slemenu Vremščice sledimo vse do vrha, ki ga dosežemo v nekaj minutah.«
(vir: www.hribi.net)

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.
Na soncu nastavljenih pobočjih razpotegnjenega hrbta Vremščice se greje s
pisanimi cvetovi vseh barv obdarjeno rastlinje, med katerim se skrivajo pravi
posebneži kraškega živalstva, kot je Saulijev dvoličnik (Dimorphocoris saulii),
kratkokrila travniška stenica, ki je ne bomo srečali nikjer drugje kot na travnikih
Vremščice.

Severna stran je porasla z gostim bukovim gozdom.
Prostrani travniki so nekdaj dajali pašo številnim
tropom ovac. Na vrhu je nekoč stala cerkvica sv.
Urbana, zavetnika pastirjev.
Danes se ovce vračajo na pobočja Gore, kot tudi
pravijo Vremščici.
Pod vrhom so postavili Center za sonaravno
rekultiviranje, kjer strokovnjaki ljubljanske veterinarske
fakultete poskušajo s pašo drobnice zaustaviti
zaraščanje kraških travišč, ki so prava zakladnica
živalske in rastlinske pestrosti.
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Pri njih boste lahko tudi pokusili ovčji sir in skuto, če se boste povzpeli na Vremščico po eni od planinskih poti, ki
vodijo nanjo iz Senožeč, od Škocjanskih jam ali iz Vremske doline.

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.
(vir: www.tic-divaca.si)

Čestitamo!
Sedaj pa morate izgubljene kalorije nekako nadoknaditi, zato vas vabimo, da se za opravljeno planinarjenje
nagradite z eno izmed sladic, ki jih že dobro leto zelo uspešno ustvarja naš gospodar. Predvsem ga odlikujejo
izjemen okus domačih kremnih rezin, po domače kremšnit, osvežujoča jogurtova strjenka ter vanilijeva in sadna
zmrzlina.
Lahko pa izberete tudi kakšno drugo izmed mnogih dobrot, ki jih za vas pripravlja naša ekipa. Privoščite si!
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