
PROGRAMI ZA SKUPINE 
V POLETNEM PARKU KRVAVEC 
Največja vrednost v podjetju je ravno pripadnost le-temu in odnosi, ki vladajo v njem. Ustvarjanje 
dobrih odnosov med sodelavci je način vodenja, ki vzpostavlja predpogoje, v katerih lahko ljudje 
uspešno izvajajo zastavljene naloge in dosegajo cilje organizacij. Ljudi se namreč, za razliko od 
stvari, ki se premikajo s silo, usmerja z odnosi, ki pa jih je potrebno negovati. Neformalno druženje 
v naravi zagotovo veliko pripomore k temu.

Aktivnosti Poletnega parka Krvavec omogočajo zabavno druženje v naravi, hkrati pa na sproščen način krepijo skupinski 
duh, spodbujajo timsko delo, izboljšujejo neformalno komuniciranje v skupini in dvigujejo zaupanje med člani skupine. 
Posamezniki ali skupina samostojno izbirajo aktivnosti ter nivo zahtevnosti v Poletnem parku, na posameznih 
aktivnostih pa so vedno prisotni tudi naši inštruktorji, ki skrbijo za varnost ter pravilno uporabo rekvizitov.

Oblika in trajanje programov sta usklajena z naročnikovimi željami in cilji, kar pomeni, da je vsak program individualno 
oblikovan in prilagojen strukturi udeležencev. Skupino ob prihodu na spodnji postaji kabinske žičnice sprejme naš 
inštruktor in jo skladno z dogovorjenim usmerja skozi Poletni park.

OBRATOVALNI ČAS
Poletni park Krvavec obratuje od sredine maja do konca oktobra med 10.00 in 17.30. Urnik obratovanja se lahko ob 
predhodni najavi (minimalno 20 oseb) prilagodi glede na željo skupine.

Poletni Park Krvavec ponuja 10 različnih aktivnosti (pustolovski park, 
kolesarski park, spust z gorskimi go-karti, trampolin, spust z gorskimi 
skiroji, plezalni stolp, lokostrelstvo, slackline poligon, frizbi golf in spust s 
tubami), izposojo vseh rekvizitov, prevoz s kabinsko žičnico in 4-sedežnico 
Tiha dolina - vse vključeno v ceno 1 karte brez doplačil.
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Plaža 
Krvavec

GOSTINSKA PONUDBA

Hotel Krvavec***
Najvišje ležeči hotel v Sloveniji na kar 1600 metrih nad morjem nudi vse potrebno udobje za sproščujoč oddih. Hotel 
predstavlja idealno izhodišče za pohodništvo, planinske ture, kolesarske izlete (cross country, DH, all mountain) 
in obisk Poletnega parka, katerega del se nahaja neposredno pred hotelom. V hotelu je na voljo 26 enot s skupno 90 
ležišči, sejna soba (s projektorjem), savna, družabne igre, wi-fi in prostorna restavracija za 150 ljudi.

Poleg čudovitega gorskega ambienta hotel navdušuje tudi s pristno domačo kulinariko, krvavška plaža pa nudi 
idealen prostor za organizacijo piknika v obliki samopostrežnega bifeja.

     Malica (jedi na žlico oz. po dogovoru): 6 EUR/udeleženca
     Kosilo (juha, glavna jed in sladica): 9 EUR/udeleženca
     Piknik na prostem: prilagodimo željam naročnika

49,00 EUR
59,00 EUR
59,00 EUR
69,00 EUR

PONUDBA ZA OBISK POLETNEGA PARKA KRVAVEC ZA SKUPINE 

Redna cena: 26 € / osebo - vseh 10 aktivnosti, rekviziti, kabinska žičnica in 4-sedežnica Tiha dolina
Redna cena: 19 € / osebo - 7 aktivnosti (brez kolesarskega parka, go-kartov in skirojev), rekviziti in kabinska žičnica

Za dodatne informacije in prilagoditev programa vašim željam smo vam na voljo na telefonski  številki (04) 25 25 911 
(ob delavnikih od 7.00 do 15.00) ali info@rtc-krvavec.si.

Vljudno vas naprošamo, da zaradi lažje organizacije programa svoj prihod najavite teden dni pred prihodom.

S prijaznimi pozdravi,
RTC Krvavec

Najdi svoj nasmeh!

     Nočitev z zajtrkom
     Polpenzion
     Apartma nočitev z zajtrkom
     Apartma nočitev s polpenzionom

Cene veljajo na osebo na dan za izbrano storitev z nastanitvijo v dvoposteljni sobi.
Organiziranim skupinam nudimo skupinske ugodnosti, ponudbo z veseljem vsebinsko in cenovno prilagodimo željam naročnika.

Pogostitev Nastanitev

Organiziranim skupinam nudimo skupinske ugodnosti, ponudbo z veseljem vsebinsko in cenovno 
prilagodimo željam naročnika.


