BEST SKI RESORT IN SLOVENIA

Zima
Zimska šola v naravi
na smučišču Krvavec,
nastanitev v Hotelu Krvavec***

Hotel Krvavec je najvišje ležeči hotel v Sloveniji na kar 1600 metrih nad morjem in se nahaja v
središču smučišča Krvavec. Krvavec ponuja šolarjem obilico možnosti za preživljanje zabavne
zimske šole v naravi. Poleg smučanja na enem izmed najboljših slovenskih smučišč, z bogato
ponudbo dodatnih aktivnosti, tudi ne-smučarjem omogočimo zabaven, igriv in aktiven dan na snegu.
Smučanje in deskanje na 30 km odlično urejenih smučarskih progah za vse stopnje smučarskega
znanja na nadmorski višini 1450-1971 m.

Za vas smo pripravili posebno
ponudbo in vašo šolo vabimo k
obisku našega hotela.
Ponudba vsebuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

namestitev s polnim penzionom (zajtrk, kosilo, večerja),
smučarske vozovnice,
prevoz s kabinsko žičnico ter 4-sedežnico Tiha Dolina,
smučarsko tekmovanje,
tople napitke ves čas bivanja v Hotelu Krvavec,
vožnja s tubami na urejenem poligonu,
družabne igre na snegu,
uporaba večnamenske sobe s projektorjem.

Cena namestitve:
• 1 x nočitev s polnim penzionom = 32 Eur/osebo
• 2 x nočitev s polnim penzionom = 64 Eur/osebo
• 3 x nočitev s polnim penzionom = 93 Eur/osebo
• 4 x nočitev s polnim penzionom = 122 Eur/osebo
Cena smučarskih vozovnic (šola v naravi)
•
•
•
•

3-dnevna (zaporedni dnevi) = 33 Eur/osebo
4-dnevna (zaporedni dnevi) = 41 Eur/osebo
5-dnevna (zaporedni dnevi) = 49 Eur/osebo
6-dnevna (zaporedni dnevi) = 57 Eur/osebo

Spremljevalci imajo enako ceno kot otroci.
Na skupino 12 otrok ima en spremljevalec brezplačno
vozovnico. Brezplačno bivanje za spremljevalce na
vsakih 20 otrok.
Primerna infrastruktura na smučarskem središču z
najlepšim pogledom, ter bogata ponudba programov
zagotavljajo vašim učenkam in učencem nepozabno
zimsko šolo v naravi.
Šola smučanja (alpsko smučanje, carving, telemark,
deskanje na snegu), izposoja in servis smučarske opreme,
snežni park, poligon za začetnike, otroški trak in vrtiljak,
tekmovalni poligon, proga z elektronskim merjenjem časa,
proga z neteptanim snegom, nočno sankanje, snowbiking,
garderoba, sauna v hotelu Krvavec, restavracije in
brezplačno parkirišče.

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVA:
E: komerciala3@rtc-krvavec.si, T: 04 25 25 911

BOGATA
PONUDBA
DODATNIH
AKTIVNOSTI!

