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Spoštovani!
Na Domu Miloša Zidanška na Pohorju
smo za letošnji december pripravili ponudbo za
predpraznične dogodke in novoletno praznovanje.
Dom je prijetna lokacija za organizacijo raznih srečanj
in praznovanj, zato vas vabimo, da tukaj preživite
lepe predpraznične trenutke.
V času novoletnih praznikov vas na “Zidanšku” pričakujemo
v četrtek, 31. decembra,
saj smo pripravili poseben silvestrski paket,
ki vključuje polpenzion s silvestrsko večerjo.

Vabimo vas, da predpraznične dni in
“najdaljšo noč” v letu preživite v našem domu
in uživate v prazničnem vzdušju,
idilični pokrajini ter zimskih radostih,
ki vam jih ponuja Pohorje.
Za različna prednovoletna srečanja in zaključke
vam bomo pripravili individualno ponudbo,
vaše želje pa pošljite po e-pošti referatzpm@zpm-mb.si.

PONUDBA ZA SILVESTROVANJE NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA
Cena novoletnega paketa od 31. 12. 2015 do 1. 1. 2016
(pričetek 31. 12. 2015 z večerjo in zaključek 1. 1. 2016 z zajtrkom)
Odrasli in otroci od 16. leta:

50,00 €/osebo

Otroci od 5. do 15. leta:

25,00 €/osebo

Otroci do 4. leta,
ki spijo pri starših in nimajo svojega obroka

brezplačno

 2-dnevni novoletni paket zajema 1 polpenzion s silvestrsko večerjo (silvestrska večerja, nočitev in zajtrk).
 Cena dodatnega kosila 1. 1. 2016 je 7,20 € za odrasle in 5,30 € za otroke,
cena enolončnice (kot dodatno kosilo) je 4,00 €.
 Po predhodnem dogovoru je za skupine nad 25 oseb možno bivanje tudi do 2. ali 3. 1. 2016 – cena polnega
penziona ali polpenziona po ceniku .
V ceni ni obračunana turistična taksa, ki se plača na DMZ Pohorje (1,00 € na odraslo osebo/nočitev).
Vse cene vključujejo DDV.
Dom bo obratoval, če bo prijavljenih najmanj 25 oseb, v nasprotnem primeru si pridržujemo pravico do odpovedi rezervacij.

Ugodnosti:
 organizirani skupini nad 40 oseb nudimo dodatne ugodnosti (po dogovoru z vodjo skupine) in zagotovimo bivanje
samo za to skupino,
 po predhodnem dogovoru organiziramo nočni pohod z baklami,
 po predhodnem dogovoru nudimo pomoč pri nakupu smučarskih vozovnic, pomoč pri izposoji smučarske opreme
in dogovor s šolo smučanja (cene po ceniku izvajalcev).

Dom Miloša Zidanška leži na Hočkem Pohorju, ob glavni cesti proti Bellevueju/Bolfenku na nadmorski višini 1030 m. Od Maribora je oddaljen 22 kilometrov, do
njega pa se pripeljete po glavni cesti iz Hoč ali pa se do zgornje postaje Pohorske
vzpenjače pripeljete z gondolo, od koder je do doma okrog 30 minut hoje.
Počitniški dom ima 70 ležišč v 4 do 6-posteljnih sobah in dveh 12-posteljnih sobah z
etažnimi sanitarijami ter 10 ležišč v 3 in 4-posteljnih sobah s TWC.
V pritličju doma so trije večnamenski prostori in sicer osrednji prostor za 60 oseb
ter dva manjša za 18 in 10 oseb. V osrednjem prostoru je nameščena tudi avdio in
video oprema - TV, video in CD player, ozvočenje, računalnik in projektor.
Smučanje je možno na smučiščih Mariborskega Pohorja.
Dom s svojo ugodno lego in urejeno okolico nudi dobre pogoje za izvajanje različnih
dejavnosti, je pa tudi odlično izhodišče za krajše izlete in pohodništvo. Priporočamo
vam pohod po Rozkini učni poti, vzpon na Razglednik - razgledni stolp, ogled
cerkvice sv. Bolfenka in cerkvice na Arehu, na daljše pohode ali izlete pa se lahko
odpravite do katerega izmed slapov ali jezer in po številnih označenih planinskih
poteh. Bivanje na Pohorju si lahko popestrite z vožnjo s Pohorsko vzpenjačo in si
ogledali mesto Maribor ali pa se odločite za katero izmed aktivnosti, ki so
organizirane na Pohorju ali v bližnji okolici.

