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T: +386 (0)7 393 1 520
www.kompas-nm.si
info@kompas-nm.si

GOLF IN DRUŽENJE V PREKMURJU

Datum: 22.-23.8.2020
1. Dan: Novo mesto – Golf igrišče Livada Moravske Toplice
Odhod avtobusa: ob 7:00 izpred ERE v Novem mestu
Od 10:00 Tee time Golf igrišče Livada Moravske Toplice
Golf igrišče Livada z 18 igralnimi polji se razprostira na več kot 50 hektarjih in kot naravni park
obdaja turistični kompleks Terme 3000 – Moravske Toplice. Posebnost igrišča je igralno polje
številka 9, ki je najdaljše v Sloveniji. Po luknji št. 1, ki je najlažja in primerna za začetnike, se
golfisti srečajo z vrsto vodnih ovir, širokimi čistinami, zanimivo oblikovanimi zelenicami in
zahtevnimi ledinami.
Nastanitev v hotelu Livada 5* v Moravskih Toplicah. Večerja v hotelu. Po večerji pijača
dobrodošlice – Gin&Tonic - na terasi hotela in druženje.
2. Dan: Golf igrišče Livada Moravske Toplice – Novo mesto
Zajtrk v hotelu.
Od 09:00 Tee time Golf igrišče Livada Moravske Toplice
Drugi dan ponovno odličen golf na Livadi.
Po zaključku igre odhod na zaključno kosilo in razglasitev rezultatov.
Povratek avtobusa proti Novemu mestu.
CENA: 179 EUR na osebo (najmanj 25 oseb)
za nečlane GKGO 189 EUR na osebo
Cena vključuje:
udobni turistični avtobus na relacijah navedenih v programu
1 nočitev z zajtrkom in večerjo v dvoposteljnih sobah, predvidoma v hotelu Livada *****
v Moravskih Toplicah
Welcome drink po večerji
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del ponudbe. Priporočamo doplačilo
rizika odpovedi za primer odpovedi potovanja in zdravstveno zavarovanje z asistenco za potovanje v
tujino.
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1 x pozno kosilo
2 x Green fee Golf igrišče Livada
Slovensko spremstvo vse dni potovanja
Organizacija in DDV

Doplačilo:
Turistična taksa na licu mesta
Doplačila po želji za najem Golf Cart (sporočiti ob prijavi)
Golf Cart (1 x) 30 EUR
Trolley (1x) 5 EUR
Doplačila po želji:
Riziko odpovedi 10 EUR na osebo (po želji ob prijavi)
Enoposteljna soba 38 EUR

Opomba za plačilo z državnimi vavčerji (velja za nastanitev z zajtrkom):
V primeru, da želite uporabiti državni voucher morate rezervacijo nočitve z zajtrkom in
večerjo in green fee urediti sami. Strošek nato poravnate na recepciji hotela.
ostale storitve lahko uredi organizatorju proti doplačilu:
 56 EUR na osebo (vključen avtobusni prevoz, kosilo zadnji dan in welcome
drink)

PRIJAVE do 14.8.2020
Plačilo:
1. 30% ob prijavi
2. Ostalo do 19.8.2020
Podatki za plačilo:
TRR: SI56 0315 0100 8166 471, SKB banka d.d.
Prijavo lahko pošljete na spodnji elektronski naslov:
Klavdija Gorenčič, klavdija.gorencic@kompas-nm.com

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del ponudbe. Priporočamo doplačilo
rizika odpovedi za primer odpovedi potovanja in zdravstveno zavarovanje z asistenco za potovanje v
tujino.

