SOBE IN APARTMAJI »JANA«, VOPOVLJE 29 , tel. 040 216 260
PAKET NEDELJA-ČETRTEK štiri nočitve za dve osebi : 282€ +TT (turist taksa je 2€/os/dan)
 Nedelja prihod v sobo ali apartma v popoldanskih urah ter nočitev v dvoposteljni sobi s
samopostrežnim zajtrkom ali v apartmaju brez zajtrka. Cena nočitev je enaka za apartma ali sobo
le, da je v sobi vključen zajtrk v apartmaju pa ne (je pa možno doplačilo za zajtrk 5€/os).
 Ponedeljek
 Vključeno v paket
 Dopoldne: voden pohod na Štefanjo goro iz Adergasa.
 Kosilo v eni izmed gostiln v dolini po vrnitvi iz pohoda.
 Popoldne ogled čebelarskega muzeja z degustacijo ali muzeja traktorjev v Komendi s
šilcem domačega ali samostana Adergas.
 Od 17.00 dalje voden kolesarski izlet (brezplačna uporaba koles za odrasle)
 Torek
 Vključeno v paket
 Dopoldne : pohod iz Zaloga na Šenturško Goro.
 Voden ogled zeliščnih vrtov na zeliščni kmetiji Mirjam Grilc (avtorica več knjig o zeliščih)
na Šenturški gori. https://www.aelita.si/
 Od 17.00 dalje voden kolesarski izlet (brezplačna uporaba koles za odrasle)
 Sreda
 v vključeno v paket
 Dostop na Krvavec z gondolo nato pa se odpravite na pravljično doživljajsko pot
pastirskih škratov ali na Dolge njive. http://pot-pastirskih-skratov.si/ (za doplačilo4€/os
se lahko pridružite organiziranemu vodenju po Krvavcu)
 Škratova beležka poti pastirskih škratov.
 Pastirska malica v eni od krvavških brunaric.
 Prevoz z gondolo nazaj v dolino.
 Dodatna ugodna ponudba na Krvavcu za doplačilo: https://www.rtc-krvavec.si/
 Poletni park-7aktivnosti: Pustolovski park, Trampolin, plezalni stolp, slackline, frizbi golf,
lokostrelstvo, spust s tubo.
 Adrenalinski spusti na Krvavcu z go-karti
 Bike park
(v primeru, da se gondola za dostop na Krvavec ne koristi je cena paketa nižja za 27€ in znaša 255€,
prav tako se v primeru, da se katera od storitev v paketu ne koristi le ta odšteje od cene paketa)
Dodatna ugodna ponudba
 10% popust v Pizzeriji Pod Jenkovo Lipo v Cerkljah
 Ribolov na ribniku v Lahovčah ali Češnjevku
 Vsak petek od 17 ure dalje ugodna ponudba jedi z žara v kavarnici Pr »Rck« v Zalogu že
od 4€ za porcijo.
 30% popusta za obisk Term Snovik
 Pokušina domačega piva-Kranjsko pivo v pivnici IBI v Kranju (od čet-sob od 17h dalje :
paket: ½ L svetlo ali temno pivo + cela kranjska klobasa = 7,5€
 Ugodna cena za vožnjo z ladjico po Ljubljanici ali ogled Ljubljanskega gradu.
 Obisk botaničnega vrta Arboretum Volčji potok.
 In še …..

