
 

 

 

Paketi so pripravljeni v okviru projekta »Alpe Adria regija doživetij«. Projekt je sofinanciran s strani Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija Avstrija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

Koča na Golici 

Si želite aktivnih doživetij v gorah? Čutite potrebo po tem, da se nadihate svežega gorskega zraka? 
Vas mika odkrivanje novih kotičkov našega Alpskega sveta? Vabimo vas na aktivne počitnice v 

Karavanke, v Kočo na Golici. 

Koča stoji na razglednem rebru južnega pobočja Golice, tik nad gozdno mejo. Golica je najlepša v 
mesecu maju, ko v rovtih pod njo in na njenih pobočjih cveti na tisoče narcis. V koči je tudi Info točka 

za Karavanke, ki je nastala v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken.  
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Aktivnosti 
Koča na Golici je idealna izbira za hiter pobeg iz mestnega vrveža in prenočevanje v planinski koči. Je 

tudi dobro izhodišče za planinske ture v Karavankah in postojanka pri prečenju grebena Karavank. 
 

Predlogi za ture 
 Golica 

 Klek 

 Rožca 

 Dovška Baba 

 Hruški vrh 
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Naravne in kulturne znamenitosti v bližini 
 Stara Sava 
 Savske jame 

 

Opis doma in kapacitet 
Dom je odprt od aprila do septembra in ponuja ležišča v sobah in na skupnih ležiščih, znan pa je po 
pestri kulinarični ponudbi. Na razglednem pomolu pod kočo je postavljena »klopca ljubezni«, na 
kateri lahko posedate in uživate v razgledu. 
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Ponudba in cene 

➢ Nočitev z zajtrkom na skupnih ležiščih za člane PZS/za nečlane: 16,5 €/26 € 

➢ Nočitev z zajtrkom v sobi za člane PZS/za nečlane: 18 €/28,5 € 

➢ Polpenzion na skupnih ležiščih za člane PZS/za nečlane: 25,5 €/35 € 

➢ Polpenzion v sobi za člane PZS/za nečlane: 27 €/37,5 € 

Turistična taksa ni vključena v ceno. 
 

Informacije 
Koča na Golici 
+386 41 735 911 
plan.drustvo@siol.net 

mailto:plan.drustvo@siol.net

