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Roblekov dom 
 

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, na Roblekov dom. 

Od Roblekovega doma je lep razgled vse do Bleda in Triglava. Na vzhodu strmemu pobočju 
Begunjščice sledi dolgi hrbet Košute, nato se vrstijo vrhovi Kamniških Alp s Kočno in Storžičem. Na 
jugu leži Dobrča, nato razgled seže proti Škofjeloškemu pogorju in gozdnati Jelovici. Na zahodu se 
pogled ustavi na Julijcih, severozahodno uzrete še južna pobočja Stola. 
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Aktivnosti 
Pohod do doma začinite s prenočevanjem v planinski koči in mirnim večerom, ki ga prinaša pobeg iz 
doline. Lahko le uživate v razgledu, željni aktivnosti pa se lahko odpravite še na Veliki Vrh v grebenu 
Begunjščici. 

Predlogi za ture 

 Veliki vrh (Begunjščica) 

 Planinski dom na Zelenici 

 Koča na Dobrči: po južnem pobočju Begunjščice in čez Preval 

 Valvasorjev dom pod Stolom: čez Poljško planino in mimo Tinčkove lovske koče 
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Naravne in kulturne znamenitosti v bližini 
 Grad Kamen v dolini Draga 

 Akumulacijsko jezero v Završnici 

 Avsenikov muzej v Begunjah 

 Elanov muzej v Begunjah 

 Staro mestno jedro Radovljice 
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Opis doma in kapacitet 
V letni sezoni je dom odprt vse dni v tednu, na voljo pa so ležišča v sobah in skupna ležišča. 
 

Ponudba in cene 
Nočitev v sobah z zajtrkom za člane PZS 24 € (za nečlane 33 €) + turistična taksa 
Nočitev na skupnih ležiščih z zajtrkom za člane PZS 17 € (za nečlane 28 €) + turistična taksa 
 

Informacije 
Roblekov dom na Begunjščici 
+386 51 323 402 
dom.roblek@gmail.com 
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