Veljavnost
ponudbe:
1.10.2017 – 31.3.2018

ŠPORTNI DAN NA (B)LEDU
DRSANJE:
Želite preživeti čudovit dan v Ledeni dvorani le streljaj od Blejskega jezera, ki ponuja idealno
možnost za sprehod po ledeni avanturi? Nudimo vam možnost drsanja na ledu, izposojo drsalk,
najema profesionalnih trenerjev drsanja, sprehod po Blejski fitnes promenadi, obisk
Pustolovskega parka in ogled Blejskega gradu. Na voljo je tudi organiziranje zabavnega druženja
na ledu v spremljavi disko glasbe našega DJ-ja. Produkte lahko izbirate posamezno ali v paketih.
Čas trajanja s pripravami: 1 h 45 min
Cenik:
Drsanje osnovna šola: 3€
Drsanje srednja šola: 4€
* Izposoja drsalk: 4 €
* Najem trenerjev drsanja: 15 €/uro
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PAKETNE PONUDBE
PAKET 1: DRSANJE + ČAROBNI BLEJSKI GRAD
Po športno-ledenem doživetju v ledeni dvorani vas vabimo na ogled na eno najlepših razglednih
točk v Sloveniji in po svetu – na čarobni Blejski grad, kjer si lahko ogledate muzej, grajsko klet in
eno najstarejših tiskarn. Na grajski terasi lahko posnamete skupinsko fotografijo, ki vam bo ostala
kot lep spomin na prijatelje iz šolskih klopi. Na voljo je tudi dodatna storitev najema
profesionalnega vodiča, ki pred izvedbo vodenja pripravi tudi delovni list za učence v sodelovanju
z pristojnim učiteljem/profesorjem.
Čas trajanja s pripravami 4 h
Cenik:
Osnovnošolci: 7 €
Srednješolci: 9,5 €
* Izposoja drsalk: 4 €
* Najem trenerjev drsanja: 15 €/h
* Najem vodiča: 65 €
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PAKET 2: DRSANJE + BLEJSKA FITNES PROMENADA
Vabimo vas, da obiščete eno najlepših trim stez v Sloveniji, na Straži Bled, ki smo jo pred kratkim
obnovili, uredili čudovite razgledne točke s pogledom na Blejsko jezero, grad, otoček sredi jezera,
Triglav z Julijci in fitnes napravami na prostem. Točko lahko obiščete po ali pred tečajem drsanja.
Čas trajanja s pripravami 4h.
Cenik:
Drsanje osnovna šola: 3€
Drsanje srednja šola: 4€
* Izposoja drsalk: 4 €
* Najem trenerjev drsanja: 15 €/uro
* Najem spremljevalca in animatorja na Blejski fitnes promenadi: 35 €

Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled, tel. 04/578-05-34, fax. 04/578-05-11, info@ibled.si, www.ibled.si,
ID za DDV: SI87091712, MŠ: 1525638, vpis: Okrožno sodišče v Kranju, št. vložka: 10659800, osn. kapital: 137.051,00 EUR

PAKET 3: DRSANJE + ADRENALINSKI PARK
Po ledeni avanturi vam nudimo enkraten in unikaten športno-naravoslovni dan v Pustolovskem
parku Bled, kjer se igra poveže s pedagoškimi vsebinami. Do Pustolovskega parka se lahko
odpravite po naši trim stezi ali pa z žičniško napravo. Omogočamo vam izvedbo zanimivih
programov za predšolske otroke, otroke prve, druge in tretje triade in srednješolskih skupin.
Čas trajanja s pripravami 4h.
Cenik:
Drsanje osnovna šola: 3€
Drsanje srednja šola: 4€
Pustolovski park + poletno sankanje: 21 €
* Izposoja drsalk: 4 €
* Najem trenerjev drsanja: 15 €/uro

Vodja projekta:
Jaka Bassanese
041 671 970

Direktor:
mag. Janez Resman
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