
Formalna in neformalna druženja 
na Goriškem, v Kranjski Gori, na Štajerskem 
in kombinacije programov 
na različnih lokacijah po Sloveniji

MICE programi



Zabaviščni centri, namestitveni in 
športni objekti na odličnih lokacijah              
v treh slovenskih regijah:

Ÿ Nova Gorica – mediteransko mesto zabave, 
nedaleč od Benetk

Ÿ Kranjska Gora – alpski kraj športa in wellnessa

Ÿ Šentilj – mestece sredi vinskih goric, nedaleč od 
Maribora in tik ob avtocesti



Odlikujejo jih: 

Ÿ enostavna dostopnost
Ÿ bližina letališč
Ÿ raznolikost okolja
Ÿ celovita ponudba storitev pod eno streho
Ÿ sodobni hoteli 
Ÿ bogat izbor storitev za dobro počutje 
Ÿ pester zabavni program 
Ÿ team building programi 
Ÿ športne aktivnosti 
Ÿ možnost izletov 
Ÿ vrhunska kulinarika
Ÿ izkušenost, strokovnost in gostoljubnost osebja



Nova Gorica
Nova Gorica je mlado vitalno mesto na slikovitem območju ob 
meji z Italijo in stičišču štirih vinorodnih okolišev, le korak od 
smaragdne reke Soče, v neposredni bližini morja in hribov. S svojo 
lego predstavlja odlično izhodišče za izlete v slikovito okolico, ta 
pa ponuja neomejene možnosti sprostitve, zabave, aktivnega 
preživljanja prostega časa in odkrivanja kulinaričnih užitkov. 

Mila klima in številni športni objekti jo skozi vse leto uvrščajo med 
zelo priljubljene destinacije za športne aktivnosti in priprave, z 
bogato vinsko in kulinarično tradicijo pa zadovolji tudi najbolj 
zahtevne gurmane. Kot univerzitetno mesto je Nova Gorica 
odlična destinacija tudi za poslovna srečanja.

Poudarki
Ÿ odlična lokacija in enostavna dostopnost (dobre cestne povezave in bližina 

letališč (Trst 30 km, Ljubljana 100 km, Treviso 130 km, Benetke 140 km)

Ÿ možnost organizacije vsakovrstnih dogodkov po meri

Ÿ 7 konferenčnih dvoran, ki lahko gostijo od 15 do 280 oseb, 1 prireditvena 
dvorana do 320 oseb in 1 večnamenska dvorana za športne in družabne 
prireditve, kjer gostimo do 2000 ljudi

Ÿ 489 sob v hotelih s 3 ali 4 zvezdicami

Ÿ center dobrega počutja s finsko in turško savno, bazenom, solarijem in 
odlično ponudbo masaž in tretmajev

Ÿ restavracije, dnevno-nočni bari, kavarne s ponudbo domačih slaščic

Ÿ zabaviščni centri s pestrim izborom iger in bogatim zabavnim programom

Ÿ zanimivi team building programi, organizacija izletov v bližnjo okolico 
(Brda, Posočje, Vipavska dolina, Kras, Postojnska jama, Benetke …)



Kulinarična ponudba
Ÿ Calypso (Perla) je manjša, elegantna restavracija s postrežbo na 

najvišjem nivoju. Primerna je za svečane večerje za skupine do 46 oseb ali 
posameznike, ki se želijo razvajati ob dobri hrani in kapljici izbranega vina. 
Po oceni neodvisnega mednarodnega gastronomskega vodnika 
Gault&Millau nosi naziv najboljša hotelska restavracija v Sloveniji.

Ÿ Mediterraneo (Perla) je restavracija za vse priložnosti, ki sprejme do 
160 gostov.

Ÿ Oceanis (Perla) je samopostrežna restavracija z raznoliko ponudbo 
okusnih jedi. Sprejme do 100 gostov.

Ÿ Atlantis (Perla) je restavracija, primerna za zaključene družbe, ki 
sprejme do 120 gostov.

Ÿ Caffè Dolce Vita (Perla) podarja najbolj sladke trenutke. Tu 
pripravljajo slastne domače sladice in sladolede.

Ÿ Tiffany (Park): Elegantna restavracija navduši tudi najzahtevnejše goste, 
s svojo prostornostjo in odrom pa lahko ob večerji ponudi tudi zabavne 
programe in drugo dogajanje. Po oceni neodvisnega mednarodnega 
gastronomskega vodnika Gault&Millau se uvršča med najboljše slovenske 
restavracije.

Ÿ Alba (Park) je samopostrežna restavracija s poudarkom na front cookingu.

Ÿ Restavracija Hotela Lipa je z izbrano mediteransko kuhinjo zelo 
primerna tudi za poslovna srečanja. V primeru večjega števila udeležencev 
se pogostitev lahko izvede v dvorani Modri hram.

Ÿ Restavracija Hotela Sabotin je primerna tudi za večje skupinske 
pogostitve, njena dodana vrednost pa je gotovo tudi čudovit letni vrt z 
naravno senco.

Namestitev
Ÿ Hotel Perla**** nudi udobje v 225 dvoposteljnih sobah ter 24 

apartmajih. Vse sobe in apartmaji so klimatizirani in opremljeni s satelitsko in 
plačljivo TV, mini barom, telefonom, brezžično povezavo Wi-Fi in sefom. 
Vsem hotelskim gostom nudimo brezplačen vstop v igralnico in diskoteko 
ter brezplačno parkiranje na zunanjih parkiriščih ali v garaži.

Ÿ Hotel Park**** nudi udobno namestitev v 78 standardnih sobah ter 4 
apartmajih. Vse sobe so klimatizirane in opremljene z mini barom, 
satelitsko TV, brezžično povezavo Wi-Fi ter telefonom.

Ÿ Hotel Sabotin*** ima 63 standardno opremljenih sob ter 5 apartmajev. 
Vse sobe imajo klimo, TV, brezžično povezavo Wi-Fi in telefon.

Ÿ Hotel Lipa*** ima 42 standardno opremljenih sob. Vse so klimatizirane 
in opremljene s satelitsko TV, brezžično povezavo Wi-Fi ter telefonom.

Hotel Lipa
t 05 336 60 00
hotel.lipa@hit.si
www.hotellipa.com

Kontakt:

Perla, Resort & Entertainment
t 05 336 36 62  |  f 05 336 36 65
marketing.perla@hit.si
www.perla-novagorica.com

Park, Hotel & Entertainment
t 05 336 20 00
marketing.park@hit.si
www.park-novagorica.com

Hotel Sabotin
t 05 336 50 00
hotel.sabotin@hit.si
www.hotelsabotin.com



UŽITKI PRIMORSKE – LJUBEZEN DO KAVE
S svojo bližino Italiji in velikim številom italijanskih gostov, ki 
veljajo za velike poznavalce in uporabnike kave, Nova Gorica 
spada med destinacije, kjer je dobra kava doma. V centru Perla 
vas pričakujejo vrhunski mojstri priprave kave, ki s svojimi 
kreacijami vsak dan razveseljujejo goste Perline kavarne Dolce 
Vita. Z vami bodo delili svoje bogato, večkrat nagrajeno znanje. 

Program in vsebina seminarja: 
Ÿ Kava v praksi
Ÿ Kaj sploh je kava?
Ÿ Praženje
Ÿ Mletje 
Ÿ Espresso
Ÿ Priprava
Ÿ Ekstrakcija
Ÿ Okus
Ÿ Penjenje mleka

Predvideno trajanje programa: 6 ur

LJUBITELJSKI SOMMELIER
Nova Gorica je umeščena med štiri vinorodne okoliše – Kras, 
Vipavska dolina, Goriška brda in italijanski Collio. Je stičišče 
vrhunskih vin in strokovnjakov s področja vinarstva ter 
sommelierstva. Dovolite, da vas popeljejo v magični svet 
podrobnejšega poznavanja žlahtne kapljice.

Opis programa:
V sklopu programa udeleženci pokušajo vzorce domačih vin, seznanijo se z 
osnovami okušanja in postrežbe. 

Teme:
1. Predstavitev treh slovenskih vinorodnih dežel, njihovih okolišev in njihovih 
     glavnih sort
2. Pravilno odpiranje glede na vrsto vina in postrežba
3. Osnove okušanja in opis vin (degustacija z opisom)
4. Glavne vinske dežele sveta ali Osnove enogastronomije

Predhodno strokovno znanje udeležencev ni potrebno.

Trajanje: 4 ure

2-dnevni program (opcija)

1. dan:
Ÿ prihod v hotel
Ÿ 16.00 – 19.00: 1. del programa
Ÿ večerja v hotelu

2. dan:
Ÿ samopostrežni zajtrk v hotelu
Ÿ 9.00 – 12.00:  2. del programa
Ÿ 12.00 – 13.00: kosilo in odhod

Kako bomo poskrbeli za vas?
Ÿ Vsebino programa lahko oblikujemo in priredimo glede na vaše želje.
Ÿ Seminar je mogoče izvesti v enem dnevu ali ga nadgraditi v dvodnevno doživetje z nočitvijo in 

dodatnimi storitvami. 
Ÿ Po dogovoru lahko na podlagi vaših želja organiziramo dodatne aktivnostmi v centru Perla ali Novi 

Gorici in okolici.
Ÿ Našli bomo cenovno ugodno možnost, ki bo skladna z vašimi pričakovanji.

D                                                                                                                    odatne možnosti pri paketih 
»Užitki Primorske – ljubezen do kave« in »Ljubiteljski sommelier«:
Ÿ koriščenje centra Spa Perla – bazen, savne, masaže, kozmetične storitve (doplačilo)
Ÿ organizacija dodatnih vsebin (po dogovoru in ob doplačilu): prevozi, obiski turističnih točk, obiski 

vinarjev, degustacija oljčnega olja, obiski vrhunskih restavracij, nakupi v sosednji Italiji
Ÿ izlet ob prostem dnevu ali popoldnevu (doplačilo), na primer: 
Ÿ Izlet za dušo: ogled Solkanskega mostu in obisk pravljične vasice Šmartno v Goriških brdih. Obisk 

tipične kmetije in doživetje tradicionalne kulinarike v prijetnem okolju briške hiše s pokušnjo domačih 
dobrot in dveh vrst vin.

Ÿ 15% popust na aktivnosti v adrenalinskem parku Soča Fun Park 



ŠPORTNE PRIPRAVE
Atletika, kajak, kolesarjenje, košarka, kotalkanje, nogomet, 
odbojka, smučanje, …                                                                                            
Ekipe in individualni športniki, za vse znamo odlično poskrbeti.

Mila klima, lepa narava in številni športni objekti Novo Gorico 
uvrščajo med najbolj zaželene destinacije za športne priprave skozi 
vse leto. Imamo dolgoletne izkušnje z gostovanji športnikov 
najvišjega svetovnega nivoja nivoja (nosilci olimpijskih kolajn, kolajn 
s svetovnih in evropskih prvenstev) in slovimo po izvrstni prehrani 
za športnike. Razumemo potrebe športa, smo prilagodljivi in vam v 
povezavi s partnerji na destinaciji, kot so športni zavod in drugi 
lokalni ponudniki storitev, nudimo popolno podporo pri rezervaciji 
športnih objektov in organizaciji vseh spremljevalnih aktivnosti. 

Trening paket 1 (nedelja-petek) 

Paket vključuje:
Ÿ 5x polni penzion v hotelu 3* (Lipa ali Sabotin) v dvoposteljni sobi
Ÿ brezplačno vodo iz pipe pri obrokih
Ÿ brezplačno uporabo prostora za sestanke, video analize in masaže (obvezna 

uskladitev s hotelom) 
Ÿ brezplačno parkirišče za osebne avtomobile in/ali avtobus
Ÿ recepcijo, odprto 24 ur, vse dni v letu 
Ÿ podporo in svetovanje pri organizaciji dodatnih dejavnosti                          

(izletov, nakupov)
Ÿ 15 % popust na aktivnosti v Soča Fun Parku
Ÿ enkrat dnevno brezplačno kavo ali čaj za vodjo ekipe

Dodatne možnosti (na povpraševanje in ob doplačilu)
Ÿ športni zajtrk s sveže iztisnjenim sokom
Ÿ vitaminski napitek dobrodošlice
Ÿ vsak dan malica s svežim sadjem
Ÿ energetske ploščice pred ali po aktivnosti
Ÿ energetska pijača
Ÿ pranje dresov
Ÿ športna masaža
Ÿ trening v športnem centru Hit (vključen fitnes)
Ÿ pomoč pri organizaciji treningov, srečanj, tekem (pri iskanju ustreznega 

trening partnerja)
Ÿ posebna prehrana, prilagojena vrsti treninga (moč, kondicija, ipd.), po 

posvetovanju z vašim klubskim strokovnjakom za prehrano
Ÿ testiranje ekip (motorične ali druge vsebine)
Ÿ motivacijska predavanja za športnike in/ali trenerje
Ÿ storitve, kot so prevozi, obiski turističnih točk, testiranja in sodelovanja z 

mejnimi športnimi znanostmi
Ÿ najem kolesa v okviru razpoložljivih kapacitet
Ÿ izlet ob prostem dnevu ali popoldnevu, na primer: 
Izlet za dušo: ogled Solkanskega mostu in obisk pravljične vasice Šmartno v 
Goriških brdih. Obisk tipične kmetije in doživetje tradicionalne kulinarike v 
prijetnem okolju briške hiše s pokušnjo domačih dobrot in dveh vrst vin.
Ÿ doplačilo za enoposteljno sobo

Kako bomo poskrbeli za vas?
Ÿ Program bomo oblikovali glede na vaše želje, lahko ga obogatimo z 

dodatnimi aktivnostmi v naših hotelih in centrih ali Novi Gorici z okolico.
Ÿ Našli bomo cenovno ugodno možnost, ki bo skladna z vašimi pričakovanji.

Kontakt:

Boris Mikuž
m 041 693 630
boris.mikuz@hit.si



Kranjska Gora
Kranjska Gora leži v osrčju Julijskih Alp, v neposredni bližini 
tromeje med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Poznana je predvsem 
kot zimsko smučarsko središče, kjer se vsako leto odvija tudi 
tekmovanje za svetovni pokal v smučanju in vsakoletna 
tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih skokih, poleti pa se 
skupaj z okolico spremeni v prijetno zeleno dolino, ki je odlično 
izhodišče za različna športna in adrenalinska doživetja ali pa le za 
prijetno druženje in oddih. Kranjska Gora je kljub svoji legi sredi 
gora enostavno dostopna. Zaradi vsega naštetega se lahko 
pohvali tudi z dolgoletno tradicijo destinacije za organizacijo 
športnih priprav.

Poudarki
Ÿ odlična lokacija in enostavna dostopnost (dobre cestne povezave in bližina 

letališč: Celovec 63 km, Ljubljana 66 km, Trst 180 km, Gradec 198 km, 
Benetke/Treviso 240 km)

Ÿ idilična pokrajina

Ÿ možnost organizacije vsakovrstnih dogodkov

Ÿ 13 konferenčnih dvoran, ki sprejmejo od 20 do 360 oseb

Ÿ 384 sob v hotelih s 4 zvezdicami in 34 apartmajev s 3 zvezdicami

Ÿ wellness: obsežen vodni park, bazeni, savne in centri dobrega počutja

Ÿ nešteto možnosti za team building, izlete v okolico z neokrnjeno naravo, 
adrenalinska doživetja, zimske in letne športne ter zabavne aktivnosti

Ÿ diskoteka Kompas, ki ponuja možnost disko zabav v slogu osemdesetih let



Kulinarična ponudba
Ÿ Oštarija očara s toplino domačega ambienta in izborom lokalnih jedi. Z 

njene terase ob vznožju smučišč, ki je odprta tudi pozimi, se razprostira 
prelep pogled na pobočja Vitranca. V poletnem času vam v neposredni 
bližini gostilne nudimo še različne športne aktivnosti, tik ob objektu pa 
poteka tudi kolesarska pot. Zunanje površine sprejmejo 150 oseb, v 
notranjosti pa je prostora za 45 oseb.

Ÿ Pub Legende, lokal, opremljen v stilu irskega puba, ponuja zabavo z živo 
glasbo in animacijami, karaoke … Sprejme do 100 oseb.

Ÿ Napoli, restavracija à la carte znotraj hotela Ramada Hotel & Suites, 
sprejme do 45 gostov in je primerna za zaključene skupine, svečane večerje, 
dobrodošlice v sklopu konferenc ali za organizacijo srečanj z možnostjo 
nadaljevanja večera v Pubu Legende.

Ÿ Koča Kavka s čudovitim razgledom na okoliške hribe in Nordijski center 
Planica lahko sprejme do 36 oseb, na zunanji terasi pa še 80 oseb.

Ÿ Hotelske restavracije: restavracija v hotelu Ramada Hotel & Suites 
lahko sprejme 250 gostov, v hotelu Kompas 350, v hotelu Ramada Resort 
Kranjska Gora pa 300 gostov. 

Namestitev
Ÿ Ramada Resort Kranjska Gora**** se nahaja ob vznožju 

kranjskogorskih smučišč in je od središča kraja oddaljen le 100 metrov. Nudi 
118 udobnih sob, opremljenih s telefonom, kabelsko televizijo, mini barom in 
kopalnico (prha, sušilnik za lase). Večina sob ima balkon s pogledom na Julijske 
Alpe ali Karavanke. V hotelu se nahaja sodoben center za dobro počutje.

Ÿ Hotel Kompas**** je največji hotel v Kranjski Gori. Leži tik ob vznožju 
smučišč in je obkrožen z zelenjem hotelskega parka in travnikov. Ponuja 149 
prostornih in udobnih sob ter 5 apartmajev. Vse so opremljene s kabelsko 
televizijo, telefonom, brezžičnim dostopom do interneta, varnostno blagajno, 
kopalnico (kopalna kad, bide, sušilnik za lase). Večina sob ima balkon s 
pogledom na Julijske Alpe ali Karavanke.

Ÿ Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora**** ima 110 prostornih in 
udobnih sob, opremljenih s telefonom, kabelsko televizijo, mini barom in 
kopalnico (kopalna kad ali prha, sušilnik za lase). Večina sob ima balkon s 
pogledom na središče vasi ali Julijske Alpe.

Kontakt:

Hit Alpinea
t 04 588 44 77  |  f 04 588 44 79
info@hit-alpinea.si
www.hit-alpinea.si



VEČERJA TREH DEŽEL
Bodite del povezovanja treh dežel, njihovih kultur in predvsem 
kulinarike. V štirih urah vas popeljemo na edinstveno 
popotovanje, kjer vam predstavimo kulinarične značilnosti dežel, 
ki si delijo mejo, hkrati pa tudi okuse in načine priprave jedi.

Vsebina programa

Ÿ Slovenija: Ramada Hotel & Suites, Kranjska Gora 
Ÿ 16.30 aperitiv
Ÿ 16.45 odhod v Trbiž 

Ÿ Italija: Alte Hütte, Trbiž 
Ÿ 17.10 topla predjed
Ÿ 17.50 odhod v Arnoldstein 

Ÿ Avstrija: Wallnerwirt Restaurant, Arnoldstein 
Ÿ 18.20 glavna jed
Ÿ 19.00 odhod v Kranjsko Goro 

Ÿ Slovenija: Ramada Hotel & Suites, Kranjska Gora 
Ÿ 19.30 sladica

Predlog menija:

Aperitiv

Trbiški Tris: 
Omlete s šparglji ali gobami ali radičem 
Zvitek z jajčevci, svežo ricotto in parmezanom 
Krompirjevi njoki s stopljenim maslom in prekajeno ricotto

Čebulna bržola s praženo čebulo, fižolom s slanino in pečenim krompirjem 
ali 
Divjačinski golaž s kruhovimi cmoki, rdečim zeljem in brusnično marmelado 
ali 
File zlatovčice in rižota iz rdeče pese

Orehova potička v vanilijevi župci

Cena: 39 €

ŠPORTNE PRIPRAVE
Kranjska Gora je znano prizorišče tekmovanj najvišjega nivoja v 
zimskih športih. Tekmovanjem alpskih smučarjev za Pokal Vitranc 
ter smučarjev skakalcev v Planici so se pridružile prireditve 
smučarskih tekačev ter smučarjev invalidov za svetovni pokal. V 
naslednjem obdobju bodo prizadevni organizatorji priredili tudi 
svetovna prvenstva smučarjev invalidov, smučarskih letalcev in 
največje med njimi, nordijsko svetovno prvenstvo leta 2023.

Poleg tega se je Kranjska Gora v zadnjem obdobju uveljavila kot 
destinacija, ki je zelo primerna za priprave športnih ekip v 
poletnem obdobju. Prijetno vreme z zmernimi temperaturami, 
dvorana Vitranc ter nogometna igrišča ponujajo vrhunske pogoje 
športnikom, ki se pripravljajo na tekmovanja. Najboljši pogoji za 
nastanitev športnikov ponuja Hotel Kompas, ki svojo usmeritev s 
Potjo znanih športnikov komunicira tudi navzven in poskrbi za 
dodatno zanimivost za svoje goste.

Za vašo ekipo pripravimo paket priprav po meri z namestitvijo, 
prehrano in rezervacijo športnih objektov.

Informacije in rezervacije:

t 04 588 48 20
info@hit-alpinea.si
www.hit-alpinea.si

Kontakt:

Boris Mikuž
m 041 693 630
boris.mikuz@hit.si

Goran Jovanovič
m 031 671 996



Alpski resort Špik, Gozd Martuljek 

Poudarki
Ÿ odlična lokacija in enostavna dostopnost (dobre cestne povezave in bližina 

letališč: Celovec 63 km, Ljubljana 66 km, Trst 180 km, Gradec 198 km, 
Benetke/Treviso 240 km), le 5 km iz Kranjske Gore v mirnem okolju idilične 
alpske vasice Gozd Martuljek

Ÿ idilična pokrajina

Ÿ možnost organizacije vsakovrstnih dogodkov

Ÿ 2 konferenčni dvorani in 2 sejni sobi

Ÿ 116 sob s 3 ali 4 zvezdicami

Ÿ Alpski wellness: Svet vode z bazeni, Svet savn in Svet lepote z bogato 
ponudbo masažnih in kozmetičnih storitev

Ÿ izleti, letne in zimske športne aktivnosti na hotelskih igriščih ali v okolici, 
najrazličnejši team building programi

Kulinarična ponudba
Ÿ Restavracija hotela Špik lahko sprejme do 220 oseb. Ponuja najboljše 

iz alpskega sveta. Prisegamo na tradicionalno zdravo slovensko kuhinjo s 
pridihom sodobnosti. Osnova so vedno lokalne surovine. Za spoznavanje 
kulinarične zgodbe hotela Špik lahko na željo organiziramo pripravo jedi 
pred gosti – show cooking. Ponudbo smiselno dopolnjujeta kavarna in bar, 
kjer boste poleg bogatega izbora pijač našli vse od domačih slaščic – tu 
najdete tudi hišno sladico »Špikov vrh« – pa vse do zdravih prigrizkov in 
alpskih čajev. Še posebej lepo je, ko vam jih v poletnih mesecih postrežemo 
na zunanji terasi z enkratnim pogledom na Špikovo skupino.

Ÿ Vinski klub je odlična lokacija za zasebna druženja in zabave. Ob stoječi 
pogostitvi sprejme do 70 oseb.

Ÿ Prostor za piknike v parku z lepo brunarico se nahaja poleg hotela 
tik ob reki Savi Dolinki in ponuja prekrasen pogled na Julijske Alpe, obdan v 
zeleno okolje neokrnjene narave. Piknike organiziramo za do 180 gostov. 
Največje možno število sedišč je 27 klopi in miz za sedečo pogostitev do 
162 oseb.

Namestitev
Ÿ Hotel***                                                                                                                                  

Hotel s 3 zvezdicami ima 60 sob, opremljenih v alpskem stilu devetdesetih let. 
Vse imajo dostop do interneta, LCD televizor s shemo mednarodnih 
programov, kopalnico s tušem, WC in fen. V sobah, ki so namenjene predvsem 
družinam, so nameščene dvoposteljne postelje in pograd.

Ÿ Hotel****                                                                                                                                    
Hotel s 4 zvezdicami ima 58 sob, zgrajenih leta 2009. Vse so klimatizirane, 
imajo balkon, dostop do interneta, kopalnico s tušem ali kadjo, fen, LCD 
televizor s shemo mednarodnih programov, telefon, sef in mini bar. Na voljo so 
tudi dve hotelski suiti, dve antiseptični sobi, soba, ki je posebej prilagojena za 
invalide, in sobe z vmesnimi vrati (inter-connected) za družine.

Kontakt:

Hotel Špik
t 04 587 71 00
hotel.spik@hit.si
www.hotelspik.com



Maribor, Šentilj
Maribor je drugo najpomembnejše slovensko mesto. Zaradi 
kulturnih znamenitosti in vsebin, ki jih ponuja, je bilo proglašeno 
za Evropsko prestolnico kulture leta 2012. Obdaja ga z gozdovi 
ter z vinorodnimi griči posejano Pohorje, ki ljubiteljem narave in 
enogastronomije ponuja nešteto možnosti, da tu preživijo 
čudovite dneve v znamenju športa ali sprostitve. Skozi mesto se 
vije mogočna reka Drava, na obrežju katere je še posebej živahno 
v času festivalov. Le 20 minut vožnje stran, na meji med Slovenijo 
in Avstrijo, se nahaja malo mestece Šentilj. Tu se neposredno ob
avtocesti, le streljaj od slikovitih, svetovno znanih vinorodnih 
okolišev z bogato vinsko tradicijo (svetovno znane Avstrijske 
južnoštajerske vinske ceste), nahaja center Mond, ki je odlično
mesto za organizacijo poslovnih ali družabnih dogodkov.

Poudarki
Ÿ odlična lokacija in enostavna dostopnost (ob glavni avtocesti, ki povezuje 

vso Evropo, v neposredni bližini izvoza, v bližini letališč Gradec  52 km, 
Zagreb 137 km, Ljubljana 148 km, Celovec 168 km)

Ÿ možnost organizacije vsakovrstnih dogodkov

Ÿ center dobrega počutja Sky wellness s savnama, masažnima bazenoma in 
doživljajskim tušem na lepi terasi

Ÿ igralnica z najmodernejšimi igralnimi avtomati, igralnimi mizami ter 
salonom za poker in bogato ponudbo zabavnega programa

Ÿ možnost izletov z organiziranim prevozom po vinski cesti in obisk 
slovenskih in avstrijskih vinarjev



Kulinarična ponudba
Ÿ Restavracija Harmonia je à la carte restavracija z bogato ponudbo 

vrhunsko pripravljenih jedi štajerske in mediteranske kuhinje, prilagojene 
letnim časom in sodobnim smernicam. V restavraciji lahko pogostijo do      
75 oseb.

Ÿ Restavracija Bazar s hladno-toplim bifejem lahko sprejme do                   
120 oseb.

Ÿ V hotelski restavraciji za 55 oseb lahko pripravijo različne kulinarične 
pogostitve za zaključene skupine na poslovnih in družabnih dogodkih. Ima 
možnost povezave z restavracijo Bazar.

Namestitev
Ÿ Hotel Mond**** superior ima 35 sob, 3 apartmaje superior in 2 

apartmaja deluxe. Vse sobe so prostorne, s pokritim balkonom, klimo, TV, 
brezplačnim mini barom, telefonom in hitrim internetom.). 

Kontakt:

Mond, Resort & Entertainment
t 02 655 55 24  |  f 02 650 66 90
hotelmond@hit.si
www.mond-sentilj.com



ŠVERCANJE – VINSKI LOV NA ZAKLAD
Lov na zaklad je vinska pustolovščina med vinogradi. Vaša naloga 
se bo prebiti iz slovenske strani na avstrijsko stran in nazaj, v napoto 
vam bodo številne naloge, izzivi in cariniki, ki bodo prežali na vas.

Po okolici se premikate s pomočjo tablic iPad, na katerih se vam 
sproti izpisujejo navodila in napotki. Na vsaki točki vas čaka 
zabavna in zanimiva naloga in šele, ko jo uspešno opravite, 
prejmete navodilo kaj in kako naprej. V team buildingu boste gradili 
klopotec, švercali kavo in degustirali vino. Zmaga ekipa, ki prva 
premaga vse izzive, odkrije vse skrite točke med vinogradi in prva 
pride na cilj. Na koncu vas za nagrado čaka vinska degustacija.

Zakaj?
Ÿ Program, ki spodbuja raziskovanje, ustvarjalno mišljenje in sodelovanje. 
Ÿ Ključnega pomena, da ekipa pride do cilja, so komunikacija, zaupanje in 

koordinacija. 
Ÿ Različni izzivi krepijo logično sklepanje, načrtovanje, reševanje problemov, 

strateško mišljenje, pozornost in domišljijo.

Cena vključuje:
Ÿ organizacijo igre
Ÿ pokale za najboljše ekipe
Ÿ iPad in nahrbtnik za vsako ekipo  z različno opremo in rekviziti
Ÿ animatorje na posameznih točkah in moderatorja 
Ÿ potne stroške, fotografije in video posnetke.

Možno doplačilo:
Ÿ najem prostora za srečanje ali dvorane

Lokacija: Okolica hotela Mond v Šentilju, v bližini avstrijske meje.

MONDeBIKE
Program MONDeBIKE nudi možnost izposoje električnih koles za 
odkrivanje okolice in uživanja v kulinaričnih dobrotah, ki jih 
najdemo na podeželju in lažjega športnega udejstvovanja. V 
okoliških krajih je izredno veliko možnosti priprave kolesarskih poti, 
ki bodo natančno opisane, opremljene z navodili in fotografijami 
ali s KML datotekami, ki se lahko prenesejo na pametni telefon.

Zakaj?
Ÿ Združuje naravno in hribovito podeželsko okolje, v katerega je umeščen Hotel 

Mond, s kulinariko in vinom vinskih dežel slovenske in avstrijske Štajerske. 
Ÿ Je prepletanje kulinarike, ekologije, športa in kulture in zato idealen za 

team building.

Značilnosti programa:
Ÿ zmanjša napore pri premagovanju klancev
Ÿ primeren tudi za daljše razdalje
Ÿ še vedno je potrebno poganjati pedala in biti fizično aktiven
Ÿ primeren tudi za tiste, ki niso v najboljši kondiciji
Ÿ različne kolesarske poti po Slovenskih goricah in južni Štajerski
Ÿ največ petnajst udeležencev
Ÿ start pred hotelom Mond oz. po dogovoru
Ÿ v enodnevni turi obisk največ dveh vinarjev, ki pripravita narezek, druge 

domače dobrote in degustacijo z največ 0,2 l vina po degustaciji in osebi
Ÿ možnost nakupa paketa domačih dobrot za domov

Lokacija: Okolica hotela Mond v Šentilju, v bližini avstrijske meje



ŠPORTNA, ADRENALINSKA, KULINARIČNA 
IN DRUGA DOŽIVETJA PO SLOVENIJI

Nova Gorica in Kranjska Gora z okolico ponujata obilo možnosti za 
enkratna adrenalinska doživetja v čudoviti naravi. V okviru programa 
boste v kratkem času doživeli raznovrstne izkušnje v zdravem, 
pozitivnem in stimulativnem okolju. Ob razumevanju potreb 
sodobnega človeka, ki išče zeleno okolje, možnost za gibanje, 
ustvarjalnost ter odlično kulinariko in vina, vam na podlagi dolgoletnih 
izkušenj z organizacijo doživetij ter izvrstno ekipo strokovnjakov in 
zunanjih partnerjev pripravimo program po vaši meri.

Vsebina programa (se lahko prilagodi glede na želje stranke)
5x polni penzion v 3x v novi Gorici in 2 x v Kranjski Gori * hotelu (Lipa ali 
Sabotin in hotel Ramada ali Kompas)

Ÿ Vsebine v Kranjski Gori:
z  zip line 
z  kolesarski park
z  poletno sankanje
z  smučarski teki (tudi poleti)
z  ferrata »Mojstrana« in »Hvadnik«
Ÿ Vsebine v Novi Gorici:
z  sky diving-tandem jumps
z  panoramski polet
z  adrenalinski park Soča Fun Park
z  kolesarska tura
z  veslanje po reki Soči

Dodatne možnosti (po dogovoru in ob doplačilu):
Ÿ koriščenje spa centra – bazen, savne, masaže, kozmetične storitve 

(doplačilo, nudimo popust)
Ÿ koriščenje krio terapije (doplačilo, nudimo popust v dogovoru z izvajalcem)
Ÿ organizacija dodatnih vsebin (po dogovoru in ob doplačilu): prevozi, obiski 

turističnih točk, obiski vinarjev, degustacija oljčnega olja, obiski vrhunskih 
restavracij, nakupi v sosednji Italiji in Avstriji

Ÿ ob prostem dnevi ali delu dneva vam ob doplačilu, na primer: 
Izlet za dušo: ogled Solkanskega mostu in obisk pravljične vasice Šmartno v 
Goriških brdih. Obisk tipične kmetije in doživetje tradicionalne kulinarike v 
prijetnem okolju briške hiše s pokušnjo domačih dobrot in dveh vrst vin. 
Možnost nakupa vrhunskih vin in dobrot, nato povratek proti Novi Gorici.



AKTIVNI PROGRAMI

Slovenija kot zelena in aktivna destinacija ponuja številne možnosti, 
kako aktivno in doživeto preživeti dan ter ga zaključiti z obilico novih 
vtisov in nepozabnih spominov. Novogoriško območje s svojo klimo 
omogoča aktivnosti v naravi praktično skozi celo leto. Tako v paru 
kot tudi v zaključeni družbi si lahko dan popestrite z najrazličnejšimi 
aktivnostmi, ob tem spoznavate okolico in se naužijete svežega 
zraka. Izberite aktivnosti po vaši meri in si sestavite svoj popoln 
aktivni dan. Naj bo to ena celodnevna aktivnost ali kombinacija več 
krajših, vedno bosta zabava in užitek zagotovljena.
Opomba: Nekatere aktivnosti ne omogočajo večjih skupin in so namenjene izključno individualnim gostom 
oz. manjšim zaključenim družbam. 

Kolesarski izlet 
Skupaj z lokalnimi vodniki se podajte na odkrivanje bližnjih in nekoliko bolj 
oddaljenih skritih kotičkov. Okolica ponuja nešteto kolesarskih poti, kjer se lahko 
umaknete iz vsakodnevnega vrveža ter se prepustite naravi. Zahtevnost poti 
prilagodimo vašim sposobnostim, da lahko čisto vsak najde nekaj zase. Zapeljete 
se lahko med vinograde Vipavske doline ali Goriških brd, uživate ob pogledih s 
Krasa ali se prepustite šumenju Trnovskega gozda.   

Posočje 
Dolina reke Soče vabi s svojo lepoto ter smaragdno barvo reke. Niso pa naravne 
lepote edine, ki vlečejo ljudi v Posočje. Soča daje odlične pogoje tudi vsem 
ljubiteljem športov na divjih vodah. Izbirate lahko med raftingom, kajakom, 
soteskanjem, spustom po jeklenici (zip-line), … Doživite dan, ki bo prava osvežitev 
v poletni vročini.

Pohodništvo 
Dan v naravi je najlepši, ko si za to vzamemo največ časa. Sprehod ali celodnevni 
pohod pa nam pokažeta še tiste male kotičke, ki jih v dnevni naglici navadno ne 
vidimo. Naj si bo to obisk vrhov, ki nosijo v sebi zgodbe iz prve svetovne vojne, 
iskanje pogledov ter razgledov na dolino reke Soče, Vipavsko dolino ali Furlanijo, 
ali sproščen pohod med vinogradi. Vedno lahko na poti pričakujete prijazne 
domačine, ki vam bodo znali postreči s kakšno zanimivo zgodbo in kakšno 
domačo specialiteto. 

Soča Fun Park 
Dodajte svojemu dnevu kanček adrenalina in se prepustite izkušeni ekipi Soča Fun 
Parka. V prijetnem ambientu, v senci dreves, čisto ob reki boste lahko preizkusili 
svoje spretnosti ter se spopadli z višino. Za konec pa vas čaka spust poguma po 
jeklenici (zip-line) čez reko Sočo.

Skok z jadralnim padalom 
Kako drugačna je pokrajina, ko jo enkrat vidimo iz ptičje perspektive. Prepustite se 
vetru in se dvignite visoko nad tla. S pogledom, ki bo segal od Alp do Jadrana, 
boste jadrali nad vinogradi Vipavske doline in gozdovi Trnovskega gozda. Enkratno 
doživetje, s katerim boste vsekakor popestrili svoj dan.

Terensko jahanje konj 
Vsem ljubiteljem živali je na voljo terensko jahanje pod budnim očesom izkušenih 
jahačev. Osedlajte svojega konja in se prelevite v pravega kavboja za par ur, 
popoldan ali cel dan. Ob spremstvu izkušenih vodnikov lahko še tako neizkušen 
jahač nemudoma doživi užitke terenskega jahanja in se v sedlu poda v odkrivanje 
neznanega.  

Zgoraj naštete programe izvajamo v sodelovanju z zunanjim partnerjem.



ENODNEVNI PROGRAMI

S KOLESOM PO POTEH SOŠKE FRONTE IN 
ZAKLJUČEK V VINSKI KLETI
Paket vključuje:
Ÿ vodnika in najem kolesa
Ÿ prevoz v Kobarid, ogled muzeja 1. svetovne vojne 
Ÿ prevoz na hrib Kolovrat, vožnjo s kolesom do Goriških brd
Ÿ vzpon s kolesom na Sabotin in ogled muzeja soške fronte na Sabotinu
Ÿ spust v Goriška brda in kosilo 
Ÿ degustacijo v vinski kleti z vinarjem
Ÿ prevoz v hotel

GRAD SNEŽNIK IN KRIŽNA JAMA
Ÿ Paket vključuje:
Ÿ obisk križne jame z raftom
Ÿ ogled gradu Snežnik 
Ÿ degustacijo žganic
Ÿ večerjo na domačiji

VINSKI IZLET
Ÿ Paket vključuje:
Ÿ degustacijo pri vinarju v Vipavski dolini
Ÿ ogled srednjeveškega mesteca Vipavski Križ
Ÿ ogled Nove Gorice s trgom Evrope 
Ÿ malico v vinogradu v Goriških brdih
Ÿ ogled Goriških brd

POSOČJE
Ÿ Paket vključuje:
Ÿ sprehod na izvir Soče
Ÿ obisk sirarja 
Ÿ spust z raftom
Ÿ kosilo
Ÿ obisk slapa Kozjak  

LJUBLJANA IN BLED
Ÿ Paket vključuje:
Ÿ ogled Ljubljane in ljubljanskega gradu
Ÿ ogled Bleda in blejskega gradu
Ÿ obisk pri čebelarju
Ÿ vožnjo s pletnjo ali obisk Blejskega vintgarja

LJUBLJANA, POSTOJNSKA JAMA IN 
PREDJAMA
Ÿ Paket vključuje:
Ÿ ogled Ljubljane in ljubljanskega gradu
Ÿ ogled Postojnske jame in Predjamskega gradu



VEČDNEVNI PROGRAMI

LEPOTE SLOVENIJE
1. dan: Primorska
Kras v svojem podzemlju skriva stotera čudesa in zgodbe, ki so se skozi stoletja 
zapisale v apnenec. Obisk Postojnske jame, najdaljše kraške jame v Evropi, je 
vsekakor pravi začetek spoznavanja Krasa in kraških čudes. Ni pa to edina jama, 
ki so jo lahko ogledamo. Kras je posejan z jamami in mnoge od njih so odprte za 
obiskovalce. 
Iz podzemlja bomo pot nadaljevali proti zgodbi o slovenskem Robin Hoodu, 
Erazmu Predjamskem. Obisk Predjamskega gradu nas bo popeljal nazaj v srednji 
vek in nam pričaral čarobnost življenja v največjem jamskem gradu na svetu. 
Ob povratku v hotel pa ne bi mogli drugega, kot zaviti skozi eno izmed vinskih 
pokrajin ter se sprehoditi skozi stare vasice in njihove ozke ulice. Na krasu nas 
pozdravlja Štanjel, v Vipavski dolini Vipavski križ, v Goriških brdih pa Šmartno. Le 
na nas je odločitev, katero izmed vasic in pokrajin bi raje obiskali. Vsekakor pa 
ne gre izpustite zgodbe življenja na meji ter edinstvenega sožitja, v katerem 
danes sobivata obe Gorici.

Dodatne možnosti za oglede: Lipica, Slovenska obala, Trst z gradom Miramare, …

Nočitev: Nova Gorica 

2. dan: Posočje - Bled 
Smaragda reka Soča nas bo povabila v svoj objem in odpeljali se bomo po 
njeni dolini navzgor. Dolina, ki skriva v sebi krvavo zgodbo prve svetovne 
vojne, danes vabi s svojo lepoto, naravo in tisočerimi skritimi kotički, ki človeka 
presenetijo na vsakem koraku. Odkrivanje lokacij Soške fronte nas bo 
pripeljalo do sotesk in dolin, ki se priklapljajo na Soško dolino in nam nudilo 
možnosti sprehodov ter odkrivanje slapov in manjših rek, ki napajajo Sočo. 
Preden se bomo povzpeli čez najvišji avtomobilski gorski prelaz v Sloveniji, se 
bomo sprehodili do začetka doline in si ogledali, kje Soča sploh izvira. Globoko 
v Triglavskem narodnem parku bomo doživeli Alpe čisto od blizu. Dneva pa 
vsekakor ne bo konec. Slovenski biser in ena najbolj obiskanih destinacij, Bled, 
nas bo pričakal v popoldanskih urah. Pogled z gradu ter vožnja s pletnjo na 
otoček bosta zaokrožila dan, Bleda pa vsekakor ne bomo zapustili brez 
tradicionalne blejske kremne rezine.

Dodatne možnosti za oglede: slap Peričnik, Blejski Vintgar, Bohinj, Planica, …

Nočitev: Kranjska Gora 

3. dan: Ljubljana - Ptuj
Zapustili bomo Gorenjsko in se odpravili proti glavnemu mestu. Obisk 
Ljubljane bo pokazal, zakaj mestu pravijo tudi ˝bela Ljubljana˝. Ob 
spoznavanju Plečnikove zapuščine ter uživanju ob pogledu z grajskega stolpa, 
se nam bo prilegla prijetna pijača na nabrežju Ljubljanice. 
Pot nas bo naprej vodila proti vzhodu Slovenije, na Ptuj, ki je najstarejše 
slovensko mesto z bogato zgodovino in tradicionalnimi pustnimi maskami - 
kurenti. Po sprehodu skozi skrivnostno mesto se bomo odpravili na zadnjo 
destinacijo dneva, v Maribor. Prestolnica Štajerske se med drugim lahko 
pohvali tudi z najstarejšo trto na svetu. Kakšno je pa kaj njihovo vino?

Dodatne možnosti za oglede: Žalec, Rogaška, Jeruzalem

Nočitev: Šentilj

4. dan: Pomurje/Štajerska/Koroška (po izbiri)

Iz Štajerske lahko zavijemo v Pomurje, spoznamo skrivnosti reke Mure in 
štorkelj, lahko se odpravimo na odkrivanje vinskih goric Štajerske ali se 
podamo v podzemlje Pece in preverimo, ali kralj Matjaž še vedno spi. 



OKUSI SLOVENIJE 
1. dan: Primorska
Življenje na državni meji in ob njej je v ljudeh in načinu življenja pustilo močan 
pečat. To se pozna tudi na kulturi, običajih in kulinariki. Dan bomo preživeli ob 
spoznavanju tradicionalnih jedi ter različnih avtohtonih sort vina. Na čisto 
majhni razdalji se med Slovenijo, Italijo in Hrvaško srečuje in stika kar sedem 
vinskih pokrajin, ki vsaka zase pišejo svojo edinstveno zgodbo s karakterjem 
vina, ljudi in ljubezni do te žlahtne kapljice. 
Ni pa vino edina dobrota, ki jo najdemo v teh krajih. Spoznajte se z recepti in 
jedmi, kot so jih pripravljale naše none. Prepustite se okusom tradicije ali se celo 
sami preizkusite v kuhanju katere izmed jedi. Dan, za si prste oblizniti. 

Nočitev: Nova Gorica 

2. dan: Posočje - Bled 
Prostrani pašniki visoko v hribih dajejo idealne pogoje za prosto pašo živine. 
Vse to se odraža v kakovosti mlečnih izdelkov, ki jih visoko v triglavskem 
narodnem parku pridelujejo domačini. V objemu Soške doline bomo spoznali 
skrivnosti sirarstva in uživali v lepotah narave. Ste morda za sprehod skozi 
Tolminska korita? Po zavitih poteh se bomo prebili čez Alpe, kjer nas bo čakal 
slovenski alpski biser in kar dve alpski jezeri. Bohinjsko jezero s svojo 
neokrnjeno lepoto ter Blejsko jezero, ki ga varuje otoček na sredini. Podali se 
bomo malenkost izven turistične množice ter se prepustili sladkobi medu. 
Slovenija goji bogato tradicijo čebelarstva, katero bomo od bliže spoznali tudi 
mi, ter obenem videli, zakaj kranjska sivka pridela tako slasten med. Nikakor pa 
proti hotelu ne bomo odšli ne da bi poskusili tradicionalno blejsko ˝kremšnito˝.

Nočitev: Kranjska Gora

3. dan: Ljubljana - Ptuj
Slovensko glavno mesto bomo spoznali in si ga ogledali nekoliko drugače. 
Sprehodili se bomo skozi center ter ob ogledu mesta spoznavali tudi različne 
kulinarične značilnosti, ki jih Slovenija ponuja. Tako majhna država, pa tako 
pestra in pisana. Prepletanje različnih kultur je močan pečat pustilo tudi na 
regionalnih kulinarikah in te bomo spoznali ob sprehodu skozi Ljubljano. 
Popoldan bomo odrinili proti Štajerski in se na poti ustavili v Žalcu, kjer si 
bomo privoščili nekaj vzorcev piva. Ste že slišali za pivsko fontano? V Žalcu 
imajo fontano, iz katere lahko poizkusite več različnih vzorcev te pijače iz 
zelenega zlata. 
Ker pa je Štajerska tudi izredno bogata vinska dežela, je prav, da si za uživanje 
vina izberemo pravi kozarec. Zato bomo obiskali Rogaško Slatino in si ogledali 
proizvodnjo ter tradicionalno pihanje stekla in izdelavo steklenih izdelkov v 
Kristalni Rogaška. Od tu pa proti Mariboru, kjer nas bo že čakala najstarejša trta 
na svetu, ki nam bo odprla vrata v vinsko klet!

Nočitev: Šentilj

4. dan: Pomurje/Štajerska/Koroška (po izbiri)

Dan lahko preživimo na podeželju ob obujanju lokalne kmečke kulinarike, 
lahko se podamo na eno izmed vinskih poti ali pa se spomnimo, kako so na 
Muri pridelovali moko v številnih mlinih, ki jih danes ni več.



TEAM BUILDING

Vsaka delo je dobro opravljeno, če ekipa dobro sodeluje in si 
zaupa. Zato je vzdušje znotraj skupine, ekipe, delovnega 
kolektiva ali podjetja še posebej pomembno. 
Spoznajte svoje sodelavce, poslovne partnerje ali zaposlene še v 
nekoliko bolj sproščeni luči ter se skupaj udeležite team 
buildinga v naši organizaciji. Dan, dva ali več organiziramo in 
prilagodimo popolnoma po vaših željah in glede na število 
udeležencev. 

V sodelovanju z zunanjimi partnerji vam lahko ponudimo številne 
aktivnosti, med drugim:
Ÿ adrenalinski športi na Soči
Ÿ kulinarične delavnice
Ÿ adrenalinski park
Ÿ kolesarski izleti
Ÿ team building delavnice in naloge (delo po skupinah)
Ÿ vinske degustacije in delavnice
Ÿ večerja z vinarjem
Ÿ Dan v trgatvi – Trgatev, od jutra do večera – Od trte do kozarca
Ÿ lov na zaklad – tematsko glede na regijo
Ÿ orientacijski pohodi/teki – tematsko glede na regijo

Programe team buildinga izvajamo v sodelovanju z zunanjimi partnerji.
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