Z bonom
NA DOBRNO!

Zdaj je čas. Moja Slovenija. Pride čas, ko se najpomembnejša potovanja odvijajo doma.
Zdaj je čas, da raziščete, občutite in okusite vse kar vam ponuja naša destinacija.
Do konca leta lahko svoj turistični bon unovčite tudi v našem hotelu Triglav*** Superior.
Za rezervacije in informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu
info@gostilna-triglav si in na telefonski številki 03 780 11 30.

Aktivni oddih
3 nočitve, 2 osebi

Po sledeh preteklosti
6 nočitev, 2 osebi
Paket vključuje:

Paket vključuje:
• 3x nočitve v udobni, sodobno opremljeni 2-posteljni sobi
v Hotelu Triglav*** Superior,
• 3x izredno kakovosten in raznolik zajtrk, sestavljen iz
lokalnih proizvodov in dobrot,
• dobrodošlico v sobi,
• možnost izposoje GHOST koles,
• brezplačna shramba koles,
• turistični vodnik in zemljevid Občine Dobrna,
• parkirno mesto tik ob hotelu,
• brezplačna izposoja pohodnih palic,
• brezplačen Wi-Fi,
• 50 % popust na vstopnice za ogled Ekomuzeja
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,
• 10 % popust na redne cene vseh storitev v Masažno
lepotnem salonu Aroma na Dobrni.

• 6x nočitev v udobni, sodobno opremljeni 2-posteljni sobi
v Hotelu Triglav*** Superior,
• 6x izredno kakovosten in raznolik zajtrk, sestavljen iz
lokalnih proizvodov in dobrot,
• dobrodošlico v sobi,
• brezplačno izposojo klasičnega GHOST kolesa (1x 3 ure),
• brezplačna shramba koles,
• zemljevid občine in turistični vodnik,
• parkirno mesto tik ob hotelu,
• brezplačna izposoja pohodnih palic,
• brezplačen Wi-Fi,
• 50 % popust na vstopnice za ogled Ekomuzeja
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,
• 10 % popust na redne cene vseh storitev v Masažno
lepotnem salonu Aroma na Dobrni.

Cena: 200,00 € na par

Cena: 400,00 € na par

Doplačilo: turistična taksa 2,50 € na osebo na dan

Doplačilo: turistična taksa 2,50 € na osebo na dan

SPEKTER d.o.o, PE Hotel, gostilna Triglav *** Superior • Dobrna 12, 3204 Dobrna • www.gostilna-triglav.si
Veljavnost ponudbe od 19. 6. do 30. 9. 2020. Pridržujemo so pravico do spremembe cen.

9,8
OCENA
ČISTOČE

AKTIVNOSTI
V OKOLICI
Aktivnosti
v okolici
• Dobrna: pohodniške in kolesarske poti (Anina pot, črna kuhinja pri Šumej,
Loška pot, poti na Paški Kozjak, učna pot Škrata Bisera), ogled 200 let
starega zdraviliškega parka in termalnega vrelca na Dobrni, hiša kulturne
dediščine – zbirka Polenek, zbirka starin Blažiš, Vovkov mlin in dolina mlinov,
• Celje: Celeja – mesto pod mestom, Pokrajinski muzej, Stari grad Celje,
Šmartinsko jezero,
• Žalec: fontana piv Zeleno zlato, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva
Slovenije, Jama pekel, Rimska nekropola,
• Velenje: Muzej premogovništva Slovenije, Muzej Velenje, Velenjsko jezero –
naravno kopališče,
• Vinska Gora: Gonžarjeva peč, Grilova domačija, zeliščni vrt, vaško perišče …),
• Rogla: Pot med krošnjami, Lovrenška jezera …,
• Vitanje: Center Noordung - Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika
Noordunga.
Stari grad Celje

Terasa Gostilne Triglav

Doplačila
• Turistična taksa 2,50 € / dan / osebo.
• Možnost doplačila penzionskega kosila ali
večerje 15,00 € / osebo / dan.
• Možnost doplačila degustacijske večerje.
• Dodatni dan, nočitev z zajtrkom 35,00 € /
osebo / dan.
• Nudimo tudi dnevne malice 5,5 €, burgerje
in pizze.

Ugodnosti za otroke
• GRATIS BIVANJE za otroke do 4. leta
starosti (nočitev in polpenzion).
• 50 % popust za otroke od 4. do 10. leta
starosti.
• 30 % popust za otroke od 10. do 14. leta
starosti.

Spremljajte nas
@gostilna.triglav.dobrna
@hotelgostilnatriglav
@hotel-gostilna-triglav-dobrna

Dolina mlinov, Vovkov mlin - Dobrna

Pot med krošnjami - Rogla

KULINARIKA
Prepričani smo, da lahko najboljše okuse ustvarimo le s prvovrstnimi, lokalno
pridelanimi sestavinimi. Naša solata raste na domačem vrtu, siri prihajajo s
kmetije Flis, stalnica v naši ponudbi so tudi postrvi iz družinske ribogojnice
Špegelj. Kakovosti domačih dobaviteljev zaupamo tudi pri izboru mesa in
mesnih izdelkov – ekološka kmetija Jenšterle.

Degustacijski meni
Sprehod po jedilnem listu skozi sezonske
jedi, z možnostjo upoštevanja vaših želja.
Prepusite se kreativnosti in navdihu naše
chefinje Spomenke Žganec!

Pozdrav iz kuhinje
***
Za radovedne
(3-hodni degustacijski meni)
Razširjeni meni
(4-hodni degustacijski meni)
Valburga priporoča
(5-hodni degustacijski meni)

25,00 €
34,00 €
39,00 €
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