Prešernova koča na Stolu
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 Prešernovo kočo na Stolu.
Koča stoji na prisojni strani, tik pod vrhom Malega Stola in ima zelo lep razgled. Na vzhodni strani
vidimo Vrtačo, Begunjščico in Košuto. Proti jugovzhodu se pogled ustavi na Kamniško Savinjskih
Alpah, Menini planini, Posavskem hribovju s Kumom ter na Gorjancih. Na južno stran s pogledom
sežemo po širni Gorenjski, Ljubljanski kotlini, Notranjskem hribovju do Snežnika ter prek
Škofjeloškega hribovja do Trnovskega gozda, Porezna, Ratitovca in Jelovice. Lep je pogled proti
jugozahodu, na Julijce s Triglavom ter na Pokljuko in Mežaklo. Če je ozračje čisto, vidimo v ozadju
tudi Dolomite, greben Karavank, z vrha Stola pa se pogled odpre še proti Visokim in Nizkim Turam,
Osojščici, Celovški kotlini ter proti Obirju in Peci.
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Aktivnosti
Če želite pobegniti iz doline in preživeti popoldne in večer na svežem gorskem zraku, je pohod na
Stol in prenočevanje v Prešernovi koči idealna izbira za vas. Z najvišje gore Karavank se nato lahko
vrnete nazaj v dolino, druga možnost pa je, da nadaljujete pot proti kateri od ostalih planinskih
postojank v Karavankah – Planinskemu domu na Zelenici, Celovški koči v Avstriji, Domu pri izviru
Završnice, Roblekovemu domu.

Predlogi za ture
Planinski dom na Zelenici
Celovška koča
Dom pri izviru Završnice
Roblekov dom

Naravne in kulturne znamenitosti v bližini
Pot kulturne dediščine Žirovnica
Tehnični muzej – HE Završnica
Čebelnjak Antona Janše

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.
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Opis doma in kapacitet
Od junija do septembra je koča stalno odprta. V njej lahko izbirate med ležišči v sobah in skupnimi
ležišči. Na voljo sta WC in umivalnica z mrzlo vodo.

Ponudba in cene
Nočitev v sobi z zajtrkom za člane PZS 30 € (za nečlane 39,50 €) + turistična taksa
Nočitev na skupnih ležiščih z zajtrkom za člane PZS 24 € (za nečlane 33,50 €) + turistična taksa

Informacije
Prešernova koča na Stolu
+386 4 8280 301
presernova.koca.stol@gmail.com
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