PREDNOVOLETNA SREČANJA
ZA NEPOZABEN ZAKLJUČEK LETA

Praznični čas je čas zaključkov in srečanj ob koncu leta, poslovnih kosil in različnih
praznovanj ter čas druženja z zaposlenimi, sodelavci in partnerji.
S celostno organizacijo planiranja zabav in praznovanj ter vrhunskimi kulinaričnimi
storitvami, bomo iz vašega dogodka naredili dogodivščino, o kateri se bo še dolgo
govorilo.
✓✓ Cene po dogovoru že od 15,00 € na osebo dalje.
✓✓ Vsak petek in soboto živa plesna glasba.
✓✓ Tematske zabave za posebno vzdušje.
✓✓ Kar pet lokacij za izbiro vašega praznovanja.
✓✓ Za manjše družbe in večje skupine, tudi do 200 oseb.
Termalni vodni užitki, savna in kulinarično doživetje kot odlično poslovno darilo!
Samo 18,90 €!
Podarite zaposlenim in partnerjem razvajanje v Termah Dobrna!
Celodnevna vstopnica za kopanje in savno
+ kosilo v Caffe & Restaurant May: 18,90 €
Posebna ponudba velja za celodnevno kopanje in savno v Hotelu Vita ter kosilo v Caffe & Restaurant May, vse dni v tednu, eno leto od
dneva nakupa. Cena se ne sešteva z ostalimi popusti. Naročila vstopnic po tej posebni ponudbi samo na naslov: info@terme-dobrna.si

v
Izkazite
pozornost tudi poslovnim partnerjem!
Darilni boni Term Dobrna so pravo darilo za vsako priložnost,
izkazana pozornost ter skrb za dobro počutje sodelavcem in
poslovnim partnerjem.
Kot dober partner tudi v poslovnem svetu, vam ob naročilu večjega števila
darilnih bonov, priznamo do 30 % količinski popust.

CAFFE & RESTAURANT MAY
Kapacitete:
•

klasična postavitev, 80 oseb

CLUB RESTAURANT KAMIN
Kapacitete:
•
•

klasična postavitev, 50 oseb
dogodke organiziramo tudi v Restavraciji v Hotelu Vita, do 200 oseb

Tematika: Slavnostna večerja in zabava
•
•
•

hladno-topli bife ali klasična postrežba
glasba: lastna organizacija ali zanjo poskrbimo mi (ansambel, 			
glasbeni duo)
v Caffe & Restaurant May organiziramo vsak petek in soboto plesno 		
in zabavno glasbo

POSLOVNA
KOSILA

Priložnost za zbližanje
partnerstev
Poslovna kosila so odlična
priložnost, da se posvetimo
sproščenemu pogovoru o
partnerstvu, potrditvi sklenitve
posla ali zbližanju poslovnih
partnerjev. Odločite se, da
te pomembne trenutke
izpeljete ob izjemni spretnosti
kuharskih mojstrov in v
prijetnem ambientu A la carte
restavracije Caffe & Restaurant
May.

naša posebnost...

VINSKA KLET
WINE & BEER CELLAR

BAKHUSOVA POJEDINA
...kot so se zabavljali Stari Rimljani

Kapacitete:
•
•

klasična postavitev, 50 oseb
degustacija, 50 oseb

Tematika: Kmečka pojedina, Bakhusova
pojedina
•
•
•

hladno-topli bife
kmečka pojedina, 50 oseb in Bakhusova
pojedina, 25 oseb
glasba: lastna organizacija ali zanjo 		
poskrbimo mi (ansambel, glasbeni duo)

Malo drugačna zabava, sproščeno ozračje, duh
preteklosti, okusna hrana in trenutki, ko boste
lahko celo malo pozabili na vsakdanji bonton.
•

•
•

program: ritual umivanja rok, kronanje z 		
lovorovim vencem, oblačenje v rimske toge in
pojedina brez pribora
maksimalno 25 oseb
za večje skupine (do 150 oseb) je možna izvedba
tudi v dvorani Zdraviliškega doma ali v 		
Restavraciji v Hotelu Vita

DVORANA ZDRAVILIŠKI DOM
Kapacitete:
•
•

»U« postavitev, 120 oseb
banketna postavitev z okroglimi mizami, 80 oseb

Tematika: Slavnostna večerja in zabava
Čudovit ambient dvorane ter odlična hrana in pijača bodo dodali svoj
pečat vašemu večeru.
•
•

hladno-topli bife ali klasična postrežba
glasba: lastna organizacija ali zanjo poskrbimo mi (ansambel, glasbeni 		
duo, DJ glasba)

ORGANIZACIJA
DOGODKOV
Lokacija, ki motivira!

Organizacija seminarja zahteva
poseben pristop, znanje,
primerno okolje, sodobne
opremljene predavalnice in
ponudbo dodatnih storitev,
ki udeležence motivirajo in
sprostijo.
Ob poslovnem ustvarjanju se
torej še prepustite wellness
razvajanju, bazenom, savnam
ali zunanjim aktivnostim v
zeleni in mirni okolici
Term Dobrna.

RESTAVRACIJA IN PIVNICA V ZDRAVILIŠKEM DOMU
Kapacitete:
•

klasična postavitev, 80 oseb

Tematika in ponudba: Disco night
Za tiste, ki želite poslovno leto zaključiti ob modernih ritmih DJ glasbe, plesu do jutranjih ur in srkanju okusnih
cocktailov.
•
•
•

organizirana glasba z DJ-jem
ponudba cocktailov
hladno-topli bife

INFORMACIJE IN REZERVACIJE
t: 03 7808 164
e: info@terme-dobrna.si

