
CENIK 2018/2019

Sankaška vozovnica za nočno sankanje 
velja le v času nočnega sankanja, od 

16.00 – 21.00

*Družinska vozovnica vključuje 2 odrasla ter do 4 otroke od 6. do 
14.leta

*Vozovnica »nočno sankanje« vključuje tudi nihalko vendar le v 
času nočnega sankanja

*Vikend paket vključuje povratno nihalko kadarkoli ter 2 večera 
nočnega sankanja

Podroben cenik in splošne pogoje poslovanja družbe najdete na 
www.velikaplanina.si

VRSTA                 ODRASLI     UPOKOJENCI      OTROCI
VOZOVNICE              ŠTUDENTI

Nočno 

sankanje       20 €  18 €     16 €

Povratna nihalka 
čez dan       28 €  26 €      24 €
+ nočno sankanje

Vikend paket 
nočno sankanje       40 €  38 €      26 € 

Skupinska vozovnica 

20+ oseb               17 €  15 €     13 €

Družinska vozovnica        48 €

Družinska nihalka čez dan + nočno sankanje     58 € 

Zaradi omejenega številka sankačev 
na sankališču je obvezna 

prehodna najava!

Piši nam in si zagotovi svoj termin!

Telefon: 01 8327 258 

E-pošta: info@velikaplanina.si

Splet: www.velikaplanina.si 
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Velika planina d.o.o.

Kamniška bistrica 2

1242 Stahovica

NepozaBna aVantUra

na VelIki planini!

Nocno
sankanje

v



NoCno sankanje na 

Veliki planini - nepozabna 

avantura!

Nočno sankanje poteka na urejeni ter osvetljeni sankaški 

progi od četrtka do nedelje med 17.00 in 20.00. 

Nihalka na planino odpelje sankače ob 17. in 18. uri, 

redna vožnja nihalke v dolino v času nočnega sankanja 

je ob 20.00 ter ob 21.00.

Priporočamo vam topla ter primerna oblačila, obutev 

in čelado. 

Zimsko dogodivščino zaključite v prijetnem vzdušju ob 

dobri domači kulinariki v enem od gostišč na Veliki 

planini.

Izposoja sani

Sankanje je priljubljena zimska aktivnost, saj zanjo ne 

potrebujemo posebne opreme. V kolikor svojih sani 

nimate, si jih lahko izposodite pri nas! Na voljo imamo 

več kot 80 sani različnih dolžin, zato je sankanje 

priljubljeni tudi med družinami! 

»Wow what an adventure”
“Went on a Saturday night for Night time Sledding, 
truely one of the most exhilarating experience for 

this well traced Family from Australia. Scary, fun with 
Crazy Slovenians. What an amazing atmosphere. 

I can’t wait to see the place at day time”. 
Polapix, Brisbane, Australia (Tripadvisor)

Vremenske razmere in obratovanje naprav 
preverite na www.velikaplanina.si.

V

NoCno sanKanje za 

skupine in zakljuCene 

druZbe

Avantura, smeh, zabava na snegu in nepozabno 

doživetje! Za skupine in zaključene družbe smo pripravili 

tudi ugodnejše cene vozovnic.

Za ponudbo nam pišite na 
booking@velikaplanina.si 
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