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Planinski dom na Kofcah 

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 Planinski dom na Kofcah. 

Planinski dom na Kofcah se nahaja na južnem pobočju Košute, malo nad gozdno mejo, od koder se 
ponuja čudovit razgled na okoliške hribe, vse do Triglava. V daljavi pred domom je Ljubljanska 

kotlina, za njim se vzpenjajo dvatisočaki, ki v lepem vremenu kar vabijo, da se povzpnemo nanje. 
Poleti je na planini res živahno, saj se po planini pasejo živali, ki so jih okoliški kmetje pripeljali na 

poletno pašo. 
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Aktivnosti 
Planinski doma na Kofcah je priljubljena izletniška točka za družine z otroki, saj pot do doma ni 

prenaporna, ob poti je mnogo zanimivosti, pri domu pa otroke pričakajo igrala. V okolici doma je 
veliko možnosti za sprehajanje, poležavanje na travi ter za miren oddih v naravi. 

 

Predlogi za ture 
 Veliki vrh 
 Kofce gora 
 Kladivo 
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Naravne in kulturne znamenitosti v bližini 

 Tržič – staro mestno jedro 

 Dovžanova soteska 

 

Opis doma in kapacitet 
Poleti je dom odprt vse dni, ostale mesece pa ob koncu tedna. V sobah je 38 ležišč, ob sobah je WC, 
ter umivalnica z bidejem in umivalnikom. Postregli vam bodo z enolončnicami, žganci, pečenicami, 
ob koncih tedna tudi s pečenko. Za konec pa se lahko posladkate še z njihovimi slavnimi štruklji. 
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Ponudba in cene 

➢ Nočitev z zajtrkom za člane PZS 20 € (za nečlane 30 €) + turistična taksa 
➢ Polpenzion za člane PZS 27 € (za nečlane 37 €) + turistična taksa 
➢ Otroci do 15. leta imajo pri prenočevanju 30 % popusta 

 

Informacije 
Planinski dom na Kofcah 
00 386 40 634 144 
info@kofce.si 
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