
 Dom Kranjska Gora 

 

Naslov: 
Vitranška 9 

4280 Kranjska Gora 

Tel/faks: 04 588 15 84 

GSM: 031 607 575 

Kontaktna oseba: Erika Melihen 

E-pošta: krgora@csod.si  

Kranjska Gora je znano turistično središče v Zgornjesavski dolini na stičišču Slovenije, Italije 

in Avstrije. Nadmorska višina kraja je 810 m. Na severu se nad dolino razprostirajo 

Karavanke, porasle z gozdovi, na jugu pa se pno v nebo mogočni Julijci. 

Dom Kranjska Gora leži v centru tega lepega turističnega kraja. Od tod je primerno izhodišče 

za krajše naravoslovne ekskurzije v osrčje Triglavskega narodnega parka (dolina Krnice, 

Zelenci) in krajše gorske ture (Sleme s Tamarjem, Mavrinc, Martuljški slapovi, Brvogi, 

Srednji vrh). Stoji v bližini urejenih smučišč in tekaških prog, kar je idealno za izvajanje 

zimskih športov. Poleg tega je v domu popolna oprema za tek na smučeh in smuči za alpsko 

smučanje. 

Ne glede na storitev na dan odhoda uredimo odjavo do 10. ure. Sobo izpraznimo in ključ 

vrnemo osebju doma najkasneje do 11. ure. 

 

PROSTI TERMINI: 

 25.01. 2013 – 27.01.2013 

DOMOVI: Kranjska Gora (16.12. do zaključka planiških prireditev) 

Storitev (8,5% DDV) Penzion  Polpenzion  Nočitev z zajtrkom Nočitev  

Cena na osebo 29 € 25 € 22 € 20 € 
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CENIK SMUČARSKIH VOZOVNIC ZA SEZONO 2012 /2013 

                                         ZA ŠOLSKE SKUPINE 

 

KLUBI, ZAVODI, OSTALA PODJETJA IN ORGANIZACIJE 

 

CENE VOZOVNIC ZA  

ŠOLSKE SKUPINE 

UČENCI, DIJAKI 

EUR 

         ŠTUDENTI 

EUR 

PREDŠOLSKI OTROCI 

EUR 

Dnevna vozovnica 15,50 19,50 13 

Dopoldanska vozovnica  

 od 9.00 – 13.00) 

13,50  10 

5 - dnevna ( s sliko ) 62  52 

  

            Organiziranim skupinam predšolskih otrok pripada na 8 vozovnic ena vozovnica brezplačno. 

Skupina predšolskih otrok mora šteti najmanj 8 otrok. 

 

Organiziranim šolskim skupinam učencev in dijakov pripada na 12 vozovnic ena vozovnica brezplačno. 

Skupina mora šteti najmanj 12 učencev  oz. dijakov. 

Ostali spremljevalci skupine plačajo vozovnico po ceni šolske skupine ( maksimalno dodatno število 

spremljevalcev je lahko 5 oseb). V kolikor je    dodatno število spremljevalcev večje od 5 oseb se dodatne 

vozovnice za spremljevalce  plačajo po rednem ceniku. 

            

           Več dnevne smučarske vozovnice  vključujejo nočno smuko.  

 

 


