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-  Åka skidor, snowboard, kälkåkning

-  Cykla

-  Vandra

-  Köra snöscooter

SAKER ATT GÖRA i OMGiVNiNGEN: Bredvid lägenheterna ”Storžek” finns en trästuga som 

erbjuder en bekväm hemtrevlig atmosfär för 4 pers. Det 

går bra att ta med husdjur. 

Stugan har fullt utrustat kök, vardagsrum, ett badrum på 

bottenvåningen och ett sovrum på vinden. Det finns en 

stor terrass längsmed huset där man kan sola omgiven av 

de mäktiga Pohorje-träden.

En oförstörd och harmonisk naturupplevelse som garanterar

en perfekt semester, ett äventyr som man inte vill vara utan.
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I källaren har vi ordnat en ”Borovnicka” bar, bastu och 

fitnessgym. Borovnicka är blåbär och ”Borovnicka shots” 

är typiskt för Pohorje.

På bottenvåningen finns ett gemensamhetsutrymme 

med ett stort kök där man kan sitta vid öppna spisen eller 

spela spel på ett spelbord. På den rymliga terrassen kan 

man koppla av och andas in frisk bergsluft eller ta en 

tupplur i solen.

Vi erbjuder er en unik semesterupplevelse omgiven av 

den vackra skogen. Ett hus med 5 lägenheter där upp till 

14 personer kan bo (varav 2 till 4 gäster kan bo i en 

lägenhet). Möbler och inredning har ett skogstema. 

Väggar med skogsmotiv av träd från Pohorje:

Tall (Bor)

Ek (Hrast)

Kastanje (Kostanj)

Pinjeträd (Jelka)

Bok (Bukev)

Varje lägenhet har ett badrum, fullt utrustat kök, TV och 

internetuppkoppling. På morgonen vaknar man omgiven 

av naturen, lyssnar till fågelsång. På kvällen kan man 

koppla av med att njuta av den vackra stjärnhimlen.

Lägenheterna ”Storzek” är belägna i Pohorjebergen på 

en höjd av 1,000 m och endast 3 km från skidbackarna.
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