Valvasorjev dom pod Stolom
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 Valvasorjev dom pod Stolom.
Dom stoji pod najvišjim vrhom Karavank, Stolom. Ker se nahaja na gozdnati terasi, se razgled od
doma odpira le na vzhod, na pobočja Stola z Žirovniško in Zabreško planino ter na sever, na strma
pobočja Belščice. Širši razgled se odpira od bližnje opuščene obmejne stražnice, do katere je 10
minut hoje.
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Aktivnosti
Na Valvasorjev dom pod Stolom ste vabljeni vsi, ki si želite preživeti nekaj dni v naravi, obiskati
najvišji vrh Karavank, Stol, raziskovati dolino Završnice ali le okolico planinskega doma.

Predlogi za ture
Stol
Potoški stol
Vajnež
Arheološko najdišče Ajdna

Roblekov dom na Begunjščici
Planinski dom na Zelenici
Dom Pristava v Javorniškem Rovtu

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.

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

Opis doma in kapacitet
Dom je odprt vse dni v letu.
Vsa ležišča so v sobah, ki so centralno ogrevane. V umivalnici so tuši s toplo vodo, za goste je na voljo
tudi brezplačna internetna povezava.

Ponudba in cene
Nočitev z zajtrkom za člane PZS 17 € (za nečlane 28 €) + turistična taksa
Nočitev za člane PZS 10,70 € (za nečlane 21,50 €) + turistična taksa
Polpenzion za člane PZS 25,90 € (za nečlane 36,80 €) + turistična taksa
Polni penzion za člane PZS 30 € (za nečlane 40,90 €) + turistična taksa

Informacije
Valvasorjev dom po Stolom
+386 51 328 648

dom.valvasor@gmail.com
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