Hotel Zarja*** se nahaja na čudoviti lokaciji na Pohorju, tik ob cesti Hoče – Areh. Nadmorska višina 1200 m in
južna lega nudita optimalno kombinacijo prijetnega hladu gozdov in blagih sončnih žarkov.
Pohorje nudi velike možnosti za preživetje prostega časa v naravi, krajše in daljše izlete primerne za vsakogar.

CENA IZLETA: 15,50 EUR na osebo /za skupino najmanj 20 oseb/
NOVO: 1 L belega vina + 1 L Radenske samo 10 €
Na vsakih 20 oseb imata dve osebi storitve brezplačno.
INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
Hotel Zarja ***, Frajhajm 34, 2208 Pohorje
Telefon: 02 603 60 00, telefaks. 02 603 60 01, info@hotel-zarja.si, www.hotel-zarja.si

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA
Prihod v Hotel Zarjo na Pohorje med 9.00 in 10.00 uro oziroma po predhodnem dogovoru.
V hotelu Zarja vas pričaka prijazno osebje hotela , ki vam zaželi dobrodošlico s pohorskim borovničevcem, nato sledi malica z tradicionalnim
pohorskim piskrom in domačim kruhom.
Po okrepčilu vas prevzame izkušen vodnik, ki vam na kratko predstavi Pohorje in njegove znamenitosti, nakar odidete na dogovorjen
oziroma izbran izlet, ki traja 2 do 3 ure.
Po dogovorjenem povratku iz izleta sledi bogato kosilo v obliki piknika na terasi hotela Zarja.Kosilo vsebuje različne jedi z žara, priloge,
solate, sladico in turško kavo.
Da bo vaš izlet res prijeten, bomo poskrbeli za glasbo ob kateri bo možno tudi zaplesati. Za dodatno plačilo se lahko dogovorimo tudi za
živo glasbo.
Za popestritev vam lahko organiziramo tudi zabavna športna tekmovanja.

MOŽNI IZLETI po vaši želji in predhodnem dogovoru, lahko pa izlet dopolnimo po vaši izbiri.
IZLET 1: slap Skalca, Bellevue, Mariborska koča, cerkev Bolfenk, razgledni stolp
IZLET 2: slap Skalca, Bellevue, ogled tur.naselja Bolfenk, areški studenec , cerkev sv. Areha, Ruška koča
IZLET 3: areški studenec, areško morje, cerkev sv. Henriha na Arehu, Ruška koča, Žigartov vrh, Cojzarica
IZLET 4: slap Skalca, Mariborska koča, Glažuta,apnenica
IZLET 5: heliodrom, bukev pri treh tablah, razgledni stolp, Mariborska koča
IZLET 6: slap skalca, Bellevue, vožnja s poh. vzpenjačo ( doplačilo ), ogled proge za Zlato lisico
IZLET 7: heliodrom, Mariborska koča, slap Skalca
IZLET 8: Bellevue, vožnja s poh.vzpenjačo( doplačilo ) ogled proge za Zlato lisico, vožnja s poletnimi sankami /doplačilo/

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
Hotel Zarja ***, Frajhajm 34, 2208 Pohorje
Telefon: 02 603 60 00, telefaks. 02 603 60 01, info@hotel-zarja.si, www.hotel-zarja.si

