
Spoštovani starši/skrbniki 

 

Posredujem vam ponudbo za prijavo na program: 
zimovanje za družine 

z osebo z motnjo v duševnem razvoju, ki ga organizira naše društvo. 

 

TERMIN:  2.3.2019 (večerja) – 9.3. 2019 (zajtrk) 
 

Vsebina: aktivnosti na snegu in v zimski naravi za člane našega društva s poudarkom na 

smučarskem tečaju za OMDR. 

 

Komu je program namenjen: Program je namenjen družinam z OMDR. Udeleženci 

smučarskega tečaja so OMDR, ki samostojno obvladujejo sedežnice, sidra ali 

krožnike in pri tem utrdijo znanje in varno smučanje. 

Ostali udeleženci programa imajo lahko naslednje aktivnosti: tek na smučeh, sankanje, 

pohodništvo, ipd., vendar društvo ne zagotavlja spremljevalca oz. vaditelja za OMDR. 

 

Stroške vaditeljev smučanja (3 vaditelji smučarske šole ROGLA) krije društvo. V 

v primeru večjega števila individualnih ur šole smučanja - več kot 3 osebe OMDR, 

je  prispevek staršev 20,00 € za vsakega udeleženca smučarskega tečaja. 
 

  

STORITEV paket ROGLA SKI paket – najkrajši čas bivanja 5dni/4 noči  

Hotel Rogla ali Planja na Rogli (število namestitev v hotelu Planja je omejeno) 

 
- polpenzion 

- dnevno ski karto 

- hramba smučarske opreme 

- kopanje v hotelskem bazenu 

- Vstop v savne v Wellness centru Planja  30% ugodneje 

- 1 x vstop v savne Wellness centra Natura 

- 1 x kopanje v Termah Zreč 

- Ski bus na relaciji Rogla – Terme Zreče – Rogla 

- Animacija 

- Večerna rekreacija v dvorani od 20. Do 21. ure (košarka, namizni tenis) 

V primeru, da bivate 7 dni ter ne smučarske karte ne koristite, lahko zamenjate za 3x 

obisk savne in 2x 20 min.masaža. 

                           

Cena polpenziona hotel Planja ali Rogla po osebi na dan znaša  71,10 € (10% popust je 

že vključen v to ceno). Popust za otroka 3- 12 let znaša 50%; 12-14 let 30%. Dodatek za 

enoposteljno sobo je 12,00 € na dan. Prijavnina 2,00 € po osebi. 

 

 



STORITEV paket ZIMSKA PRAVLJICA paket – najkrajši čas bivanja  

5dni/4 noči  

Hotel Rogla ali Planja na Rogli (število namestitev v hotelu Planja je omejeno) 

 
 polpenzion,  

 kopanje v bazenu Hotela Planja,  

 1x vstop v savne Wellness centra Planja z vključenimi vodenimi programi 

vrtinčenja zraka s pilingi in oblogami po programu,  

 neomejen vstop v savne Wellness centra Natura za goste Hotela Natura,  

 1x kopanje v termalnih bazenih Term Zreče, 

 uporabo fitnesa 50 % ugodneje,  

 bon v vrednosti 10 € za izbrane wellness storitve Wellness centra Planja ali 

Wellness centra Natura, 

 2- ali večdnevno smučarsko vozovnico 10 % ugodneje,  

 razigrano Zlodejevo animacijo, 

 SKI bus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla po voznem redu. 

  

Ugodnost: Seniorji nad 60 let ob bivanju 8dni/7 noči podarijo 6-dnevno smučarsko karto 

 

Cena polpenziona hotel Planja ali Rogla po osebi na dan znaša  68,40 € (10% popust je 

že vključen v to ceno). Prijavnina 2,00 € po osebi. 

 

 

STORITEV paket ZIMA, ZIMA BELA – najkrajši čas bivanja 4dni/3 noči  

Hotel Vital v Zrečah  

-  polpenzion,  

-  lahko kosilo iz toplih jedi na žlico, solat in slastnih sladic,  

-  popoldansko sprostitev Čaj ob štirih s čajem pohorskih zelišč in izborom 

domačih piškotov v kavarni hotela,  

-  neomejeno kopanje v termalnih bazenih, 

-  1x vstop v Savna vas z vključenimi programi vrtinčenja zraka s pilingi in 

oblogami po programu, 

-  neomejen vstop v Savna vas za goste Hotela Atrij, 

-  uporaba kopalnega plašča za goste Hotela Vital, 

-  uporaba kopalnega plašča in kopalne brisače za goste hotela Atrij, 

-  nakup 2- ali večdnevne smučarske vozovnice 20 % ugodneje,  

- SKI bus na relaciji Zreče − Rogla – Zreče po voznem redu, 

- animacijo v hotelu 

 

Cena polpenziona hotel Vital po osebi na dan:  61,20 € (10% popust je že vključen v 

ceno) in 2,00 € tur. Taksa. 

Doplačilo za enoposteljno sobo je 14,00 € na dan.  

Za upokojence se upošteva še dodatni 10%. 

Prijavnina znaša 2,00€ na osebo 



Namestitev v celoti krijejo starši. 

 

Znesek prejetega računa lahko poravnate v 3 mesečnih obrokih (januar, februar, 

marec) 

 

Poimenske prijave pošljite do vključno 23.1.2019 na vidic.irena@gmail.com 

Za dodatne informacije sem dosegljiva na telefonu 040-243-536 v času od 16.-21.ure. 

 

 

 

 

 

        Lep pozdrav  

        Irena Vidic 
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