Ko slišimo ime Planica, takoj pomislimo na smučarske skoke in vsakoletni
finale svetovnega pokala.
Dogodek, ki je prerasel okvire
povprečnosti
in se je na krilih razvoja in uspehov slovenske reprezentance v
smučarskih skokih
prelevil v največji slovenski športni
praznik.
V štirih dneh se v dolini pod Poncami
ne srečajo le najboljši skakalci tega
sveta.
Okolica letalnice bratov Gorišek postane prostor,
kjer se družijo visoki predstavniki
gospodarstva,
politike in estrade. Veliko pogovorov
in vezi se začne v klubih, ki so znani
po svoji gostoljubnosti in posebnem
ambientu.
Zato vas vabimo v klub, ki ga lahko
prilagodite svojim potrebam in krogu
poslovnih partnerjev,
s katerimi želite Planico doživeti
drugače.
Za dolžino poletov ne odgovarjamo.

Klub 239 je namenjen vsem, ki želite nadgraditi svojo
planiško izkušnjo z nekaj izbrane hrane v za vas rezerviranem klubskem prostoru, kjer boste našli priložnost
tudi za druženje in kamor lahko povabite tudi vaše
poslovne partnerje.
Klub je primeren za posameznike, družbe in podjetja,
ki želijo nekaj več, kot le ogled skakalnega spektakla.
Ponudba vključuje:
•
•
•
•

Več informacij
E-pošta: planica@sloski.si
Tel.:
+386 51 610 944

Vstop v Klub 239.
Ogled tekme na klubski tribuni v izteku letalnice.
Pogostitev s hrano in pijačo v klubskem prostoru.
Organiziran VIP prevoz izpred Hotela Kompas Kranjska Gora v Planico in nazaj.

Cena: 120 EUR / osebo / dan

Klub Planica nudi odličen ambient, vrhunsko kulinariko
in posebno doživetje skakalnega spektakla v dolini pod
Poncami. Nudi enkratno priložnost za navezovanje
novih poslovnih stikov, krepitev obstoječih in nemalokrat
so prav tovrstni dogodki prelomnice za sklepanje novih
poslov.
Naredili boste nepozaben vtis na poslovne partnerje,
nagradili boste sodelavce in stimulirali ključne ljudi v
vašem poslu.
Ponudba vključuje:
•
•
•
•
Več informacij
E-pošta: planica@sloski.si
Tel.:
+386 31 327 724

•

Vstop v Klub Planica (rezerviran sedež).
Ogled tekme na posebni tribuni in klubski terasi v
izteku letalnice, z veličastnim pogledom na celotni
ambient.
Pogostitev z izbrano hrano in pijačo.
Voden ogled Nordijskega centra in letalnice bratov
Gorišek.
Organiziran VIP prevoz izpred Hotela Kompas Kranjska Gora v Planico in nazaj.

Cena: 270 EUR / osebo / dan

VIP parking.
Helikopterski prevoz v Planico in nazaj.
Vstop v Crystal Globe Lounge
in ogled tekme s posebne terase.
Voden ogled Nordijskega centra
in letalnice.
Obisk slovenske skakalne ekipe.
Vrhunska kulinarika in postrežba.
Ekskluzivni ambient.

Cena:

900 EUR / osebo / dan

		

DDV ni vključen v ceno.

Že tako pestro ponudbo storitev za obiskovalce, bomo
v novi sezoni še nadgradili. Vi in vaši poslovni partnerji
boste tokrat prvič lahko Planico doživeli na nov, ekskluziven način, kot ga v Sloveniji še ni bilo.
Pripravili smo Crystal Globe Lounge paket, ki bo s svojo
ekskluzivnostjo prepričal tudi najbolj zahtevne goste in
vam ter vašim poslovnim partnerjem pričaral nepozabno doživetje že tako enkratnega dogodka.
Prepričani smo, da vas Crystal Globe Lounge ne bo
pustil ravnodušnega.

Letenje je vedno vzbujalo v ljudeh posebno zanimanje. Od nekdaj so si ljudje želeli leteti. Medtem, ko so se
skozi zgodovino vrstili izumi in presežki letenja z letali in drugimi zračnimi plovili, je človek poletel tudi na smučeh.
Navdušenje, evforija in iskreno veselje ob slehernem pristanku letalcev na smučeh, nam dokazujejo, da gre za
svojevrstno umetnost, ki se ne more primerjati z nobeno drugo umetnostjo.

Več informacij
E-pošta: planica@sloski.si
Tel.:
+386 31 874 737

www.planica.si

Za praznik gre

