TEAM BUILDING PO POKLJUŠKO
Kje?

Šport hotel Pokljuka v Triglavskem narodnem parku

Kaj?

Nepozabno doživetje za vas, vaše zaposlene ali družbo

Cena:

na povpraševanje pripravimo ponudbo glede na število udeležencev

Prijave: info@sporthotel.si ali 031 325 666
Program Team buildinga po Pokljuško:
Prihod:
∗ V košaro zložimo mobilne telefone in podobne motilce, da lahko dan / polovico
dneva preživimo sproščeno v sožitju z naravo.
∗ Na začetku vsake poti si je treba nabrati energijo za težke preizkušnje, zato vas
najprej pogostimo z aperitivom in domačim narezkom.
Glavni del:
Izvajamo delavnice, med katerimi lahko izberete za vaše podjetje najbolj primerne:

∗

Delavnice na prostem:
šola teka na smučeh (opremo dobite pri nas)/pozimi,
krpljanje po Pokljuško/pozimi,
štafetne igre (skakanje v vreči, slalom s samokolnico, hoja s hoduljami, …),
streljanje z loki, puščice si izdelamo sami,
iskanje zakladov,
košarka ali nogomet po Pokljuško,
hokej z medicinsko žogo,
tekmovanje v iskanju rastlin, nabiranju gob in gozdnih sadežev z vključeno
orientacijo,
izdelovanje igluja/pozimi, …

∗
∗
∗
∗
∗

Ostale delavnice:
tekmovanje v zabijanju žebljev po Pokljuško,
streljanje z lasersko biatlonsko puško,
Aladinova preproga,
met podkvice,
tekmovanja v tematskih sšportnih aktivnostih po pravilih Pokljuke …

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

V primeru, da si želite izvedbo igre, ki je ni na seznamu, vam bomo z veseljem ustregli.

Večerja/kosilo in prosta zabava:
∗
∗
∗

izdelaj si svojo predjed (opcijsko),
meni po izbiri,
živa glasba (opcijsko).

Dodatna ponudba
Hotel razpolaga s konferenčnimi in seminarskimi prostori, kjer lahko v prijaznem in
sproščenem okolju načrtujete delo in aktivnosti v prihodnje.
Na povezavi https://www.slovenia360.si/nastanitve/sport-hotel-pokljuka-3789) se lahko virtualno
sprehodite po celotnem hotelskem objektu.
Večnamenski prostor omogoča oblikovanje seminarskega prostora za 100 ljudi.

Ob izvedbi team buildinga, vam pripravimo tudi posebne ugodnosti za namestitev in bivanje v
hotelu.

Z veseljem vam na osnovi dodatnih informacij o dogodku pripravimo celovito ponudbo.

S spoštovanjem,
Šport hotel Pokljuka

ODLIČNA LOKACIJA
Zaradi odmaknjenosti in sproščenega vzdušja je Šport hotel Pokljuka odlična izbira za izvedbo najrazličnejših
poslovnih dogodkov, konferenc, sestankov, seminarjev in delavnic, pa tudi razstav in različnih predstavitev. V
obnovljenem hotelu smo gostili izvedbo poslovnih srečanj, skupine teambuildingov, meditacijskih dogodkov in
srečanj interesnih skupin. Mirno okolje udeležencem poslovnih dogodkov omogoča osredotočanje na vsebine, ki
so predmet srečanja.
S kreativnimi idejami lahko vaš dogodek pomagamo organizirati optimalno tako s ponudbo različno velikih
tematskih prostorov kot tudi kulinarično vsebino in dodatnimi storitvami. Organiziramo lahko poslovne dogodke
za majhne kot tudi velike skupine do 100 oseb. Pomagamo vam organizirati tudi dodatni sprostitveni rekreativni
program za uspešen zaključek poslovnega druženja.
ZAKAJ DOGODEK IZVESTI V ŠPORT HOTELU POKLJUKA?
popolnoma obnovljen hotel z 80-letno tradicijo
odlična lega v srcu Triglavskega narodnega parka
primerni prostori za izvedbo srečanj, dogodkov, predstavitev
možnost sprejema 100 udeležencev
izkušnje pri organizaciji poslovnih dogodkov
priprava kulinaričnih dobrot s pridihom domačnosti
priprava naravnih napitkov, najboljše kave, prigrizkov in sladic v času odmora
profesionalno delo osebja
možnost uporabe hotelskih storitev in prostorov za sprostitev
za vas organiziramo nepozabni sprostitveni program s pridihom pokljuško-bohinjskega
brezplačno veliko parkirišče tudi za avtobuse
brezplačna uporaba interneta.

