
PROGRAM- OKVIRNI (MOŽNE BODO SPREMEMBE NA PODLAGI VREMENA IN UDELEŽENCEV) 

KOČA SVA. JOŽEFA JE REZERVIRANA OD  PETKA 12.8. DO ČETRTKA 18.8.   

PETEK 12.8.  Prihod v popoldanskih urah, namestitev.  

SOBOTA 13.8 Celodnevni izlet na Montažko planino oz. Špik Hude police (2.420 m) 

razgleden vrh, ki se nahaja med Montažem in Višem. Z vrha, ki je pogosto poln kozorogov 

lahko občudujemo najvišje vrhove zahodnih Julijcev, kjer izstopajo Montaž, Viš in Visoki 

Kanin. (2,45h lahke hoje po mulatieri) Kdor želi, za nazaj lahko po bolj adrenalinski 

zavarovani poti »Leva« (za opremo bo poskrbljeno) – drugače povratek po mulatieri.  

NEDELJA 14.8. rezervni dan za celodnevni izlet (v primeru da dan prej vreme ne bi blo 

naklonjeno). Drugače nas čakajo ukvanske planinne in tamkajšnji agriturizmi ali pa kopanje v 

Rajbeljskem jezeru. Do večera prihod Veseljakov in seveda vseh zainteresiranih (tako ni 

treba vstajat preveč zgodaj drugi dan za prit na Sv. Višarje). 

PONEDELJEK 15.8... romanje vseh Hrastovcev na sv. Višarje – peš, z žičnico. Ob 12.00 

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

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

boljše. 

OD TORKA 16.8. do ČETRTKA 18.8.  zjutro

Program ŽABNICE 2022 bo popestren z raznimi aktivnostmi, pevskimi vajami in 

sproščenim druženjem. V program bo po želji vključeno: Rajbeljsko jezero, Kranjska gora, 

Planica/Tamar, Tematski park Zajzera,  športno 

plezanje, razvedrilna telovadba, Alpen fest…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 

ŽABNICE 2022

Nazaj v planinski 

raj… 

Na sončno stran 

Julijskih  Alp

Gore so ustvarjene za 

vsakogar, ne samo za 

hribolazce: tako za tiste, ki 

želijo počitka v tišini in miru, 

kot za tiste, ki iščejo še 

močnejši oddih v naporu. 

(Guido Rey) 

________ 

KALIPE’ 

Hodi s kratkim, 

počasnim korakom 

Himalajski izraz 


