
O PAKETNI PONUDBI

KULINARIKA NA POTI IN SEJMU
Ponudba vključuje jutranje okrepčilo s toplim 
napitkom po vaši izbiri na Marché Mövenpick in 
okusno kosilo na sejmu. 

PONUDBA VKLJUČUJE

Bi želeli po izredno izjemno ugodni ceni s sodelavci/člani društva/
prijatelji organizirano obiskati sejem Lov & Ribolov Se preprosto brez 
skrbi družiti in prepustiti drugim vse organizacijske skrbi s prevozom, 
vodenjem, vstopnicami, odlično hrano, programom dogajanja na 
sejmu in če boste želeli tudi po sejmu? 

Potem preverite letošnjo izredno ugodno in bogato paketno ponudbo, 
ki jo bomo izvedli v sodelovanju s partnerskimi POMURSKIMI SEJMI. 
Za organizirane skupine smo pripravili posebno paketno ponudbo 
obiska sejma Lov & Ribolov.

PAKETNA PONUDBA SLO TOURS VSEBUJE:
• prevoz z udobnim turističnim avtobusom
• vodja poti na vsakem avtobusu
• vstopnico na sejem Lov & Ribolov
• topel prigrizek in napitek v Marché Mövenpick
• sejemsko kosilo

Namen takšnega obiska sejma je omogočiti organiziranim 
skupinam lažji in cenovno dostopnejši obisk sejma. Organiziran 
obisk sejma ne pomeni zgolj prevoza, temveč vključuje tudi vstopnico 
na sejem, okusno kosilo in povezovanje med ljudmi in druge storitve, 
kar lahko organizacije in podjetja izkoristijo tudi za učinkovit »team 
building«. Za organiziran prevoz poskrbijo naši zanesljivi partnerski 
avtobusni prevozniki. Po dogovoru z organizatorjem je možno 
dodočiti dodatna vstopna mesta in tako še dodatno približati 
storitev vsem članom družine. Za popolno storitev bodo poskrbeli 
naši kolegi, ki vas bodo spremljali na poti.

Bi želeli po obisku sejma Lov & Ribolov 2022 nadaljevati druženje, 
na poti spoznati novo destinacijo na poti? Sporočite nam vaše želje 
in pričakovanja. Pripravili vam bomo ugodne ponudbe z bogatimi 
degustacijami, zanimivimi ogledi ali vam organizirali bogato večerjo 
pri naših partnerskih gostilnah s tradicionalno kulinariko.

Se vidimo na v Gornji Radgoni

VSTOPNICA NA SEJEM
V ceni je vključena vstopnica na sejem Lov. 

ORGANIZIRAN PREVOZ
Organizirali smo udoben in zanesljiv prevoz 
iz več slovenskih mest z našimi partnerskimi 
avtobusnimi prevozniki. 

VODENJE NA POTI IN SEJMU
Ob obisku sejma nam bo v pomoč vodja poti. Na 
sejemu nas bodo prijazno sprejeli predstavniki 
Pomurskega sejma.

PAKETNA PONUDBA  OBISKA SEJMA LOVA IN RIBOLOVA 2022

LOV - RIBOLOV | GORNJA RADGONA 8. 4. - 10. 4. 2022

Ruše - Gornja Radgona - Ruše

28 €

SLOTours
www.slo-tours.si 
 info@slo-tours.si

Organizator potovalnega aranžmaja je SLO Tours d.o.o. Splošni 
in posebni pogoji za člane so objavljeni na spletni strani agencije. 
Informativni izračun je narejen na podlagi 40 udeležencev. Za vsako 
poizvedbo - lovsko družino se izdela poseben obračun. 

031 244 111

info & rezervacije

ODHODNO MESTO CENA PAKETA

Maribor  30 - 33 EUR

Celje  35 - 38 EUR

Novo mesto 40 - 42 EUR

Ljubljana 43 - 45 EUR

Informativna cena vključuje prevoz, spremstvo, prizgrizek z napitkom, 
vstopnico na sejem in sejemsko kosilo ob 40 udeležencih.


