Klub: ŠALEŠKI BRIDGE KLUB

Naslov: Cesta talcev 2 A

Mesto: 3325 ŠOŠTANJ

Klub: ŠALEŠKI BRIDGE KLUB

Naslov: Cesta talcev 2 A

Mesto: 3325 ŠOŠTANJ

Hotel VESNA
Ko korak zaide z glavnih poti, tja v osrčje narave, se pred njim razpre neskončna paleta
prvinskih doživljajev. Vonj po gozdu, ki napolni pljuča. Svoboda, ki prihaja od sonca.
Moč termalnih voda, ki vre iz nedrja zemlje.
Občutja, ki prepričajo, da Razvajam niso le besede. Prepustite se harmoniji užitkov in
wellness doživetij. Naj vas razvajajo topli dotiki tisočerih modrosti narave.

15. ODPRTO MEDNARODNO PRVENSTVO V BRIDŽU

Dobrodošli v templju sprostitve in zdravja Term Topolšica.

POKAL MESTA ŠOŠTANJ
MOŠTVENO TEKMOVANJE
v petek, dne 14. oktobra 2016, ob 19. uri v TOPOLŠICI
TEKMOVANJE PAROV
v soboto, dne 15. oktobra 2016, ob 15. uri v TOPOLŠICI

Wellness center ZALA
Spoznajte novo dimenzijo sprostitve. Wellness center Zala je sodoben tempelj miru,
zdravja in nepozabnih doživetij. Prepustite se objemu topline, sproščujočih barv in
poživljajočih naravnih vonjev ter si privoščite razvajanje v savnah, masažnih in
kozmetičnih sobah ali vadbo v vrhunsko opremljenem fitnesu.
Najbolj intimnim trenutkom so namenjeni zasebni sprostitveni prostori, ki vas
popeljejo skozi starodavni Rim, skrivnostni Orient ali japonski minimalizem. Po
uricah razvajanja si privoščite še kulinarična doživetja v prijetni restavraciji Luna s
čudovitim razgledom.

PROGRAM
Petek, 14. oktobra 2016
19:00
MOŠTVENO TEKMOVANJE
Sejna dvorana Wellness centra ZALA

Sobota, 15. oktobra 2016
15:00
TEKMOVANJE PAROV
Mala jedilnica hotela VESNA

VIR: http://www.terme-topolsica.si/.
Davčna številka: 62056727

Matična številka: 1461770

Poslovni račun: 0242-6025-3792-692

Davčna številka: 62056727

Matična številka: 1461770

Poslovni račun: 0242-6025-3792-692

Klub: ŠALEŠKI BRIDGE KLUB

Naslov: Cesta talcev 2 A

Mesto: 3325 ŠOŠTANJ

PRIJAVNINE
Moštveno tekmovanje:
Zadnji čas za prijavo:
Tekmovanje parov:
Zadnji čas za prijavo:

60
do
20
do

EUR za moštvo
18.00 ure 14. 10. 2016
EUR za igralca
14.30 ure 15. 10. 2016

NAGRADE

1. mesto

50 % NS

2. mesto

30 % NS

3. mesto

20 % NS










Informacije in rezervacije:
TEKMOVANJE PAROV
1.
2.
3.
4.
5.

mesto
mesto
mesto
mesto
mesto

300 EUR
150 EUR
100 EUR
75 EUR
50 EUR

V prostorih male jedilnice hotela VESNA bo v soboto tudi razglasitev rezultatov
in podelitev nagrad takoj po večerji, ki je vključena v prijavnini.

NASTANITEV
Cena polpenziona za bivanje v hotelu Vesna s popustom za ljubitelje bridža
znaša 41,00 EUR na osebo v dvoposteljni sobi. V kolikor je oseba sama v sobi,
doplača 10,00 EUR na dan. Dodatno plačilo turistične takse 1,27 EUR po osebi na
dan. Zelo ugoden je tudi najem apartmajev (tip A in tip B) v naselju Ocepkov gaj.

Dominika LEMEŽ, Marketing Term Topolšica
Telefon: +386 – (0)3 – 896 – 31 – 06
Internet: http://www.terme-topolsica.si/

Fax: + 386 – (03) – 896 – 34 – 00
E-pošta: marketing@t-topolsica.si

TOPLO VABLJENI!

VODJA ORGANIZACIJE
Tokratni turistični turnir bo po svoje obeležil več klubskih obletnic kot so:
 štirideset let od ustanovitve predhodnika kluba BK Velenje (17.10.1976),
 petnajsto odprto bridge prvenstvo kluba z mednarodno udeležbo in
 deseti turnir v soorganizaciji naravnega zdravilišča Terme Topolšica d.d..
Vse dodatne informacije o tem tradicionalnem že 15. odprtem mednarodnem
prvenstvu v bridžu si lahko ogledate tudi na spletnih straneh Šaleškega bridge
kluba http://www.sbk.si/ in Slovenske bridge zveze http://www.bridge-zveza.si/.
Prijave in informacije:

Posebna ponudba:

Davčna številka: 62056727

Mesto: 3325 ŠOŠTANJ

3 x polpenzion za eno osebo v dvoposteljni sobi,
neomejeno kopanje v notranjih in zunanjih bazenih,
neomejena uporaba savne v hotelu Vesna,
bogat animacijski program,
izposoja palic za nordijsko hojo,
brezplačna uporaba brezžičnega interneta,
20 % popust na masažo ali nego po izbiri v Wellness centru Zala,
vodena telovadba v bazenu in telovadnici.

Nagradni sklad (NS)* za moštveno tekmovanje predstavlja celoten znesek prijavnin.
Nagradni sklad za tekmovanje parov v znesku 675 EUR.
Pokali za zmagovalno moštvo in par ter dodatne praktične nagrade.

Naziv paketa
Paket 111
Jesenski paket
Posebna ponudba za
najem apartmajev

Naslov: Cesta talcev 2 A

Cena v akcijski ponudbi za paket 111 vključuje:

Pravočasna PRIJAVA je dobrodošla!
 + 386 – (0)31 – 729 – 509

MOŠTVENO TEKMOVANJE

Klub: ŠALEŠKI BRIDGE KLUB

Število dni
3 dni
1 dan
Število dni
2 dni + 1 dan gratis
Matična številka: 1461770

Cena na osebo
samo 111,00 EUR
41,00 EUR
Najem za 3 dni
od 132,00 EUR
Poslovni račun: 0242-6025-3792-692

Zmagoslav ŽIBERT, vodja organizacije
 + 386 – (0)31 – 729 – 509
Sponzorji:

E-pošta: info@sbk.si

Občina Šoštanj, Terme Topolšica, KS Šoštanj, Mestna občina Velenje,
Rudarski gradbeni programi

Davčna številka: 62056727

Matična številka: 1461770

Poslovni račun: 0242-6025-3792-692

