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Zavod za letovanje in rekreacijo otrok bo v času zimskih počitnic organiziral  

zimovanje s smučanjem v Zgornjih Gorjah pri Bledu 
od nedelje, 26. 02. 2017 do sobote, 04. 03. 2017  

                                                                                          
KRATEK OPIS: Otroci bodo nastanjeni v otroškem počitniškem domu Emavs v Zgornjih Gorjah pri Bledu. Dva dneva bodo smučali na 
okoliških slovenskih smučiščih, tri dni pa na okoliških smučiščih v Avstriji oziroma Italiji. Na smučišče bo otroke vsak dan peljal ski-bus, s 
katerim bo omogočena fleksibilnost izbire smučišča glede na vremenske ter snežne razmere. Če vreme ne bi dopuščalo smučanja, bomo 
za otroke organizirali druge športne aktivnosti ali pa izlete z ogledi okoliških  znamenitosti (Bled in Blejski grad, Bohinj, Radovljica in izdelki 
iz lecta, Planinski muzej v Mojstrani, Planica, Tamar, Zelenci ipd.). Otroci se bodo  na gorskem zraku razgibali, naučili smučanja ali pa 
izpopolnili smučarsko tehniko, v družbi vrstnikov in ob zabavnem večernem programu pa sprostili ter nabrali novih moči za nadaljnje delo.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CENA za OTROKE S STALNIM BIVALIŠČEM NA OBMOČJU MOL: 183,00 EUR* + 80,00 EUR za smučarske karte oz. vstopnine. 

CENA za OTROKE  S STALNIM BIVALIŠČEM V DRUGIH  SLOVENSKIH OBČINAH: 198,00 EUR + 80,00 EUR za smučarske karte oz. vstopnine. 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz Ljubljana –  počitniški dom Emavs Zg. Gorje – Ljubljana; polni penzion (5 obrokov skrbno pripravljene 
domače hrane dnevno, stalen dostop do pijače in sadja); 5 x smučarske karte (dvakrat Slovenija, trikrat Avstrija oz. Italija)**; prevoz s ski-
busom na smučišča;  strokovno vodstvo smučarskih učiteljev in spremljevalcev; v primeru slabega vremena izvedba drugih športnih 
aktivnosti in/ali izlet z ogledi okoliških znamenitosti; objavljanje novičk in fotografij na spletni in FB strani ZLRO; nezgodno zavarovanje 
(Adriatic Slovenica); zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco (zavarovanje Coris);  priznanje in medaljo ob koncu zimovanja; 
organizacijo ter izvedbo animacijskega programa in strokovno vodenje zimovanja. 

* CENA za otroke S STALNIM PREBIVALIŠČEM NA OBMOČJU MOL je nižja zaradi subvencije MOL. 

**SKUPNI ZNESEK CENE ZA SMUČARSKE KARTE je odvisen od izbire smučišča in znanja smučanja posameznika in se obračuna za vsakega udeleženca 
posebej, morebitno razliko pa se zadnji dan udeležencu povrne. 

                                                                                                                            
Otroke na zimovanje prijavite preko spletne strani  www.zavod-zlro.si, tako da kliknete PRIJAVE in nato INDIVIDUALNA 
PRIJAVA ter v spustnem meniju izberete DOM EMAVS Zgornje Gorje pri Bledu in edini možen termin 26. 2. - 4. 3. 2017. 

                                                                                         
Več informacij na www.zavod-zlro.si  oziroma na tel. št. 01/513-26-50 ali  

po elektronski pošti: info@zavod-zlro.si.                                                                                                                              
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