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SSOOBBOOTTAA,,    1188..  mmaajj  22001133  
  

GRESTE Z NAMI NA POTEP ? 

 
Odhod:   Gostilna Primož ob 6:00 uri, Gostilna Prodnar ob 6:15 uri 

 

Opis poti:  

Ob 9:00  uri prihod v Planino pod Golico, kjer nas pričaka lokalna vodnica. Ogledali si bomo 130 let 

staro Štefelinovo hišo. Gre za tipično staro hišo s črno kuhinjo, ki nam bo predstavila pristno domačnost 

jeseniških Rovtarjev. Sprehodili se bomo po vasi in si ogledali delo lokalnega umetnika Alpe v malem 

ter cerkev sv. Križa. Potlej se bomo podali do kmečkega turizma Betel, kjer nam bodo postregli z 

kmečko malico – telečja obara,  jabolčni zavitek. Pohod nadaljujemo do Koče na Golici (1582 m).  

Koča se nahaja nad gozdno mejo pod vrhom Golice, natančneje Krvavke.  Od koče je lep razgled proti 

pobočjem Golice, Krvavke, Struške in večini vrhov,  ki obdajajo Gornjesavsko dolino. Povratek nazaj 

do vasi je predviden  med 16 in 17 uro.  

Ravno na ta dan poteka v vasi PRAZNIK NARCIS  z izborom Miss narcis in zabavo z ansamblom 

Mladi Dolenci.  Dogajanje bomo lahko po dogovoru spremljali  v prireditvenem prostoru, kjer bo tudi 

dovolj kulinarične ponudbe.  Predviden povratek v Vuzenico  do 21 ure. 

 

Zahtevnost: lahka, občasno strma pot 

Čas hoje: 4 - 5 ur 

Oprema : primerna pohodniška obleka in čevlji, pohodne palice 

Ne pozabite na : kamero ali fotoaparat  

 

Cena izleta je odvisna od števila udeležencev  ( udeležba ni omejena na članstvo TŠD ):  

--  2255,,0000    EEUURR  --  3300  oosseebb  

--  2200,,0000    EEUURR  --    nnaadd  4455  oosseebb    
Cena  vključuje stroške prevoza, malico, vse oglede in vstopnine po programu, vodenje izleta in organizacijo. 

 
 
IZLET  BO ORGANIZIRAN LE V LEPEM VREMENU IN V PRIMERU ZADOSTNEGA 

ŠTEVILA PRIJAV IN SICER NAJKASNEJE DO SREDE 8.5.2013  !!!   
Prijave na tel. 040 572 208 – Majda  

http://sl.wikipedia.org/wiki/NAMA

