
NOČNO SANKANJE NA 

VELIKI PLANINI

Ob petkih in sobotah, od 17. ure dalje!



• Od zgornje postaje nihalke vas do pričetka sankaške proge ves čas vozi sedežnica, sankaška proga pa poteka od 
vmesne postaje sedežnice do spodnje postaje sedežnice. Proga je primerno razsvetljena, označena ter zaščitena. V 
času nočnega sankanja je na sankališču prisoten tudi nadzornik ter reševalec. Proga je dolga 2,5 kilometra.

• Nočno sankanje v sezoni 2022/2023 bo organizirano ob petkih in sobotah. V ceno vozovnice je vključena tako 
povratna vožnja z nihalko kot tudi neomejeno število voženj s sedežnico, ki obratuje do 19:45. Nihalka obratuje do 
21.00, prav tako sta odprta tudi gostišče Zeleni rob ter okrepčevalnica Skodla. V kolikor svojih sani nimate, si jih lahko 
izposodite pri nas z vnaprejšnjo rezervacijo na booking@velikaplanina.si. Cena izposoje sani je 7€/sani. 

• Priporočamo vam topla ter primerna oblačila, čelno svetilko, nepremočljivo obutev in čelado.

• Zimsko dogodivščino zaključite v prijetnem vzdušju ob dobri domači kulinariki v enem od gostišč na Veliki planini. V 
času nočnega sankanja sta odprti gostilna Zeleni rob ter okrepčevalnica Skodla. 

• Rezervacija termina ter rezervacija sani sta obvezna – najavo pošljite na booking@velikaplanina.si.

KAKO POTEKA NOČNO SANKANJE NA VELIKI PLANINI?

mailto:booking@velikaplanina.si


Za nočno sankanje velja redni cenik vozovnic.

Torej ob nakupu vozovnice za nihalko (odrasli: 21€, otroci 12€, družine 50€) vam le ta velja tudi za neomejeno število voženj s sedežnico na dan nakupa. Primer: če
v petek kupite vozovnico za nihalko, vam velja v petek tudi za nočno sankanje ter nato v roku 14 dni za povratek s sedežnico in nihalko. Ne velja pa vam naslednji
dan za uporabo sedežnice. V tem primeru dokupite karto na dan sankanja na zgornji postaji nihalke. Cena je 10€/osebo in velja za neomejeno št. voženj s
sedežnico tisti dan.

CENIK IN IZPOSOJA SANI

IZPOSOJA SANI – v kolikor nimate svojih sani, si lahko le te izposodite tudi pri nas.
Na voljo imamo sani znamk Kališnik in Rožič. Izposoja je 7€. Izposoja sani je možna le v času dnevnega in nočnega sankanja. Ko obratuje smučišče, izposoja ni možna
čez dan. Ker je število sani omejeno, so obvezne predhodne najave na booking@velikaplanina.si. Najavite št. oseb, št. sani, kontaktni telefon.
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Prva nihalka na nočno sankanje odpelje ob 17. uri, naslednja pa ob 18. uri.

Na blagajni nihalke povejte, da imate rezervacijo. Izvedete plačilo vozovnic ter izposoje sani. Izpolnili boste obrazec o
izposoji sani. Potrebovali boste tudi osebni dokument. Ob obrazcu se zavezujete, da boste v primeru izgube sani ali
poškodbe sani krili škodo v višini 100€.

Sedežnica vozi od 17:00 – 19:45 ves čas. V tem času se lahko spustite s sanmi kolikokrat želite.

Ob 19:45 zadnja sedežnica odpelje do Zelenega roba. Z nihalko se lahko v dolino vrnete ob 20. in ob 21. uri.

NIHALKA

• Gor: 17:00, 18:00

• Dol: 20:00, 21:00

SEDEŽNICA

• 17:00 – 19:45

BLAGAJNA NA SP. POSTAJI JE ODPRTA DO 18. URE!

KDAJ, KJE, KAKO?



Na sankanje z najmlajšimi? – v kolikor niste prepričani, ali je proga primerna, da se vaš otrok sanka samostojno vam
svetujemo, da se sprva sankate skupaj ter nato ocenite, ali bi se otrok lahko sankal sam.

V primeru slabih vremenskih razmer (močan veter, gosta megla ali pomanjkanje snega) si pridržujemo pravico do
odpovedi. Le to najkasneje na dan sankanja objavimo na spletni strani www.velikaplanina.si.

V kolikor niste prepričani o aktualnih vremenskih razmerah, na pokličite na 01/8327 258.

V primeru, da je nočno sankanje odpovedani, NIHALKA VOZI PO REDNEM URNIKU (ob petkih do 18:00, ob sobotah do
17:00)

ŠE OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE…

http://www.velikaplanina.si/


Prekrasni razgledi, nepozabna 
zabava in kar 2,5 kilometrov dolga, 

razsvetljena proga! 
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