ANDREJEV DOM – PAJK
Slivniško Pohorje 24a, Pohorje (100 m nad Mariborsko kočo)
tel.: 02/ 603-21 41 ali GSM: 041/366-888
spletna stran: www.andrejevdompajk.si

»Idealno za skupine od 40 do 50 oseb.«

PREDNOVOLETNO DRUŽENJE
OB ZAKLJUČKU LETA
Vsaki dan od 1. do 27.12.2018
• domači aperitiv
(srčna moč, borovničevec)
• kanapeji z domačimi dobrotami
• goveja juha z rezanci
• pražen krompir
• piščančji dunajski, svinjska rebra, ½ pečenice
• mešana solata
• domača sirova gibanica
• turška kava

po osebi 15,00 EUR

***********************************************************************************************************************************************

Dodatne ugodnosti:
 Vodja izleta - GRATIS
 Šofer avtobusa – GRATIS
***********************************************************************************************************************************************

ŽIVA GLASBA: odločite se lahko tudi za živo glasbo,
katero organizirate in plačate sami.
(Naša ideja: Muzikant Štef, 041 388 202)

Veselimo se srečanja z vami!
P.S.: Za lažjo odločitev prilagamo popolnoma NOV IZLET, s katerim si lahko
popestrite vaše prednovoletno druženje pri nas.

NOV IZLET VAM NA IZBIRO:

Izlet št. 77: SVEČINSKE
GORICE IN MARIBOR

(Srce med vinogradi in srce ob reki)
• do 10. ure prihod v Maribor (lokacija zbiranja po dogovoru)
• sledi odhod z avtobusom čez Ruše in Rošpoh v Svečinske
gorice
• obisk domačije treh vinskih kraljic, Dreisiebner na Špičniku
• pogled in občudovanje na naravno srce med vinogradi
• obisk ptice miru in srčne poti
• možnost nakupa priznanih vin
• sledi kratek »skok« k sosedom v
Avstrijo
• sledi vožnja iz Svečinskih goric
nazaj v Maribor
• sprehod od mestnega gradu,
mimo Stolne cerkve na čudovito
obrežje reke Drave – Lent
• ogled dvojnega zaklenjenega srca
• postanek ob najstarejši trti na svetu (500 let) in ogled
predstavitvenega filmčka
• ob 13. uri sledi vožnja na Mariborsko Pohorje na Andrejev dom
– PAJK na prednovoletno druženje in zabavo do odhoda
domov
V kolikor si želite obisk pri nas popestriti z izletom, je potrebna
obvezna rezervacija.
Cena izleta je 50,00 EUR/avtobus.

