
 

 

PROGRAM….. OKVIRNI 

KOČA SVA. JOŽEFA JE REZERVIRANA OD  ČETRTKA 12.8. DO ČETRTKA 19.8.   

 

TUDI LETOS IMAMO NA RAZPOLAGO PRENOVLJENE PROSTORE »DEPANDANCE«(senika) 

ČETRETEK 12.8.  Prihod v popoldanskih urah, namestitev.  

PETEK 13.8. prost program za katerega bo Mirko poskrbel. Morda izlet na Ukvanske planine 

v tamkajšnje agriturizme 

SOBOTA 14.8 Celodnevni izlet na Kopo (Picco di Mezzodi) 2063m – čudovito razgledišče 

nad Belopeškimi jezeri (vzpon 3,30h). Bo možen tudi krajši izlet kot alternativa vedno v 

okolici Belopeških jezer (npr Koča Zacchi). V večernih urah bomo poskusili krajšo pevsko 

vajo, kot pripravo za naslednji dan za petje pri maši. Lepo bi bilo če bi se stevilčno odzvali in 

seveda po vajah v prijetni družbi prespali, pripravljeni za naslednji dan. Po vajah obisk 

Alpenfest v Trbižu 

NEDELJA 15.8... srečanje vseh Hrastovcev na sv. Višarjah – peš, z žičnico, s kolesom. Ob 

12.00 sodelovanje pri sv. maši – po kosilu družabnost in petje pri Juretu  in Mešniku. Pozno 

popoldne  slavnostna večerja pri koči …žar ali podobno. Če kdo prinese še kej sladkega, še 

boljše. 

 

PONEDELJEK 17.8.  zjutraj prosto – po kosilu pa začetek 

              

Ki bo trajal vse do ČETRTKA 19.8 zjutro  

Program bo popestren z raznimi aktivnostmi, pevskimi vajami.  Za alternativni program lahko velja: 

Rajbeljsko jezero, Kranjska gora, Planica/Tamar, Tematski park Zajzera,  športno plezanje, razvedrilna 

telovadba,…in vse kar lepega bo prišlo na misel 

Cena na osebo na dan: 10 eur – (15 eur nečlani) vključuje polnipenzion, sprostitev in veselje!!! 

Za info in rezervacijo pokliči Kristiana+393392952796 ali piši na hrast@tiscali.it                                        

rezervna št. +393474433151 Klaudio 

UDELEŽENCI MORAJO UPOŠTEVATI VSE ZAKONSKE PREDPISE V VEZI Z 

OKUŽBO COVID 19 

ŽABNICE 2021 

 
 

Nazaj v planinski 

raj… 

Na sončno stran 

Julijskih  Alp  

Osvoji goro, ne da bi postavil 

svojo zastavo, temveč, da bi 

sprejel izziv, užival zrak in 

opazoval razgled. Osvoji jo 

tako, da boš videl svet, ne 

tako, da svet vidi tebe. 

David McCullogh jr__ 

____

_________ 

Ne osvaja človek gore, 

temveč gora človeka 

Maurice Herzog 


