PRIČETEK POLETNE SEZONE NA VELIKI PLANINI
Z junijem se na Veliki planini začne poletna sezona. Od 1. junija dalje vsak dan poleg nihalke
obratuje tudi sedežnica! Prva nihalka vas na planino popelje že ob 8.30, zadnja v dolino pa ob
18. uri. Nihalka vozi vsake pol ure, sedežnica pa obratuje prilagojeno na nihalko, in sicer od 9.00
do 17.30.
Prihajajoči vikend boste lahko obiskali Preskarjev brezplačno, prav tako se boste lahko
brezplačno podali na vodeni ogled z lokalnim vodnikom!

Preskarjev muzej odpira svoja vrata v petek, 7. junija, do nedelje, 9. junija, pa ga boste lahko
obiskali brezplačno! Ob nakupu vozovnice za nihalko boste prejeli brezplačno vstopnico za
Preskarjev muzej, ki jo lahko uporabite med petkom in nedeljo! V soboto, 8. junija, vas ob
10.30 vabimo na Gradišče, kjer vas bo pričakal lokalni turistični vodnik in vas popeljal na
brezplačen vodeni ogled po Veliki planini. Zaključek ogleda bo ob 13.30 na Zelenem robu.
Poleg pastirskega naselja si boste ogledali tudi Preskarjevo bajto (muzej), jamo Veternico in
izvedeli marsikatero zanimivost in skrivnost z Velike planine.

Prijave na vodeni ogled Velike planine: info@velikaplanina.si
V poletni sezoni vas vabimo, da se nam pridružite na individualnih vodenih ogledih Velike
planine. Redna vodenja začnemo v soboto, 22. junija. Začetek vodenja bo vsako soboto ob 10.30
na najvišji točki Velike planine (Gradišče), zaključek pa ob 13.30 pri gostišču Zeleni rob. Cena
sobotnih rednih vodenih ogledov je 6 EUR/osebo in že vključuje tudi vstop v Preskarjev
muzej!

Vsi tisti, ki se boste na Veliko planini podali z nihalko, lahko koristite kar nekaj ugodnosti v
prihajajoči poletni sezoni.
Ob vsakem nakupu na prodajnih mestih vam podarimo 3 % od vrednosti nakupa v obliki
kupona, ki ga lahko koristite v naših gostinskih obratih (Gostilna Pod žičnico, Okrepčevalnica
Skodla, gostišče Zeleni rob).
Planinsko društvo Bajtar vas v soboto, 8. junija, vabi na ROŽNI DAN, ki bo ob 11. uri v
Velikem stanu pri 'parlamentu'. Med vodenim pohodom boste spoznali različne zdravilne in
zaščitene rastline in spoznali pravila nabiranja zdravilnih rož. Velika planina je preplavljena z
gorskimi rožami, ki bogatijo in krasijo ta planinski svet. Zato ljubitelji in varuhi gorske narave
vabljeni, da se pridružite in spoznate alpsko rastje na Veliki planini.
Izlet po Veliki planini zaključite ob odlični domači kulinariki. Gostilna Zeleni rob, ki se nahaja
ob vmesni postaji sedežnice, ponuja domače jedi na žlico, klobaso, kislo zelje, ajdove žganci in pa
daleč naokoli znane sladke skutine štruklje s sadnim prelivom! Na terasi lahko uživati ob hladilnih,
osvežilnih napitkih, se predajate sončnim žarkom, občudujete razgled na Kamniško-Savinjske
Alpe in Ljubljansko kotlino. Zeleni rob je odprt vsak dan, od 8. do 18. ure!

Nihalka na Veliko planino
Nihalka na Veliko planino vozi že od leta 1964. Ekološki, hiter in varen način prevoza na Veliko
planino je priljubljen tako med tujimi obiskovalci kot med domačimi gosti. Nihalka vas na planino
pripelje v le petih minutah, pot pa lahko do pastirske vasi nadaljujete peš ali s sedežnico,
ki vas pripelje na vrh Velike planine. Nihalka vozi od 8.30 do 18.00 vsake pol ure, sedežnica pa
od 9.00 do 17.30. Na voljo so ugodne povratne družinske vozovnice za nihalko in sedežnico,
saj se dva odrasla ter do štirje otroci, od 6. do 14. leta, na planino in nazaj pripeljejo le za 40 EUR!

Kamp Alpe pod Veliko planino se nahaja tik ob spodnji postaji nihalke. Prijeten kamp v senci
dreves ponuja prostor tako šotoristom kot avtodomarjem, najamete pa lahko tudi eno izmed 5
lesenih hišic.

Rezervacije sprejemamo na booking@velikaplanina.si

