Prijavnica za obisk zaključenih skupin ob dnevih odprtih vrat in pozneje
___________________________________________________________________
Društvo, podjetje ali skupina (naziv, naslov, DŠ)

___________________________________________________________________,
Kontaktna oseba, kontakt (gsm, mail)

želim rezervirati ogled (datum) ___.___.201__, s prihodom v Novo mesto ob _____,
predvideno število oseb:________ (število se popravi 3 dni pred prihodom)
DA/NE
(vpiši)

Čas
ogleda

Vsebina

Cena

DA

Ogled kmetije Kmetije Kastelic,
Žabja vas 9, NM (vključena pijača
dobrodošlice, pecivo)

v času odprtih vrat 0 EUR,
sicer 4 EUR/osebo,
otroci 1,5 EUR/osebo

2h

___

Ogled Muzeja IMV Novo mesto,
Drgančevje 12, NM

3 EUR/osebo,
upokojenci 2 EUR/osebo,
otroci s starši 0 EUR

1,5-2 h

___

Malica ali kosilo iz lokalnih surovin,
KZ-Krka, Šentjernejska cesta 6, NM

7 EUR/osebo

1h

___

Ogled Novega mesta (peš po centru)

50 EUR/skupino

1,5-2 h

___

Rudolfov splav po reki Krki,
Župančičevo sprehajališče 2, NM,
animacija, voda in cviček po želji

14 EUR/osebo (45 oseb)
15 EUR/osebo (30 oseb)
16 EUR/osebo (25 oseb)

1,5-2 h

___

Doplačilo na Rudolfovem splavu:
dolenjski ješprenj s šinjekom, sladica

doplačilo 6 EUR/osebo

v času
vožnje

___

Zgodba o cvičku na Matjaževi
domačiji, Paha 3, Otočec

8 EUR/osebo (30 oseb)
9 EUR/osebo (15 oseb)

1,5-2 h

___
___
___

Dopl. na Matjaževi domačiji: narezek
topla dolenjska malica
mini koncert baročne glasbe v cerkvi

doplačilo 4 EUR/osebo
doplačilo 5 EUR/osebo
100 EUR/skupino

v času
obiska

___

Druge želje: ____________________
______________________________

Čas prihoda na posamezno predstavitev se prilagodi glede na zasedenosti lokacije. Vse lokacije
so zelo skupaj (do 900 m), razen Matjaževa domačija, ki je oddaljena 9 km.
Datum in kraj:_________________ Podpis odgovorne osebe:___________________
Prijavnico poslati na e-naslov: kmetija_kastelic@t-2.net ali na Andrej Kastelic, Žabja vas 9,
8000 Novo mesto vsaj 10 dni pred obiskom, odjava 5 dni pred obiskom na številki 051413368.
Več informacij: http://kmetija-kastelic.com, po telefonu po 16:00 ali prek e-pošte. Plačila se
izvajajo na kraju samem oz. z nakazilom. Ponudba velja tudi v letu 2017 in pozneje, cene se
lahko spremenijo.

