
KULinarični program na Veliki planini 

Kulinarični program je namenjen manjšim skupinam, ki radi odkrivajo nove okuse, katere pripravijo 

sami. Udeleženci bodo najprej na kratko spoznali pastirsko vasico nato pa se bodo odpravili v eno izmed 

koč, kjer bo že čakala pijača dobrodošlice. Pod vodstvom planinskega kuharja se bodo lotili priprave 4-

hodnega menija, katerega bodo na koncu sami ocenili in se z njim tudi do sitega najedli.  

(Vključeno v paket: Prevoz z nihalko in sedežnico, spremstvo, kuharska delavnica s 4-hodnim menijem, 

pijača dobrodošlice, najem koče) 

Primerno za skupine od 10-25 oseb 

Cena: 139 € osebo (DDV vključen) 

 

 

 

  



Epic hunt – Pastirski izziv 

Iskanje skritih točk v Kamniško-Savinjskih Alpah še nikoli ni bilo bolj zabavno. V družbi ekipe 

animatorjev vas bomo najprej opremili z nahrbtnikom polnim rekvizitom in iPad tablico, ter vas poslali 

dogodivščini naproti. Na poti se boste srečali s številnimi miselnimi, spretnostnimi in video izzivi. Po 

zaključenem prvem delu programa vas čaka kosilo, po kosilu pa izlet v dolino, kjer si bomo pod visokimi 

krošnjami dreves v kampu Alpe ogledali vaše video izzive, se nasmejali in najboljšim podelili nagrade.  

(Vključeno v paket: Prevoz z nihalko in sedežnico, spremstvo, ekipa animatorjev, Epic treasure hunt 

izziv, pijača dobrodošlice, pastirska degustacija, kosilo, ogled videoclipov, medalje) 

Primerno za skupine od 30-120 oseb 

Cena: 95 € osebo (DDV vključen) 

 

 



Aktivna Velika planina z Območjem 70 

V programu se bomo po zajtrku v dopoldanskem dnevu najprej pomerili v orientacijskem »Epic 

treasure huntu« po Veliki planini, ki ni fizično naporen, je pa sestavljen iz miselnih, spretnostnih ter 

predvsem kreativnih izzivov. Po končanem izzivu se bomo ustavili v gorski koči na tipični alpski malici 

– sirovih štrukljih. Po malici se bomo odpravili v dolino na Območje 70, ki leži na ozemlju nekdanje 

smodnišnice. Na tem 16.000m2 velikem prostoru bomo imeli pozno kosilo ter se preizkusili v več 

adrenalinskih aktivnostih kot so Zipline, Človeška frača, lokostrelska arena, Sumo tek in druge zabavne 

aktivnosti.  

(Vključeno v paket: Prevoz z nihalko in sedežnico, spremstvo, ekipa animatorjev, Epic treasure hunt 

izziv, pijača dobrodošlice, pastirska degustacija, Sirov štrukelj, piknik na Območju 70, adrenalinske 

aktivnosti, ogled videoclipov, medalje) 

Primerno za skupine od 20-120 oseb 

Cena: 132 € osebo (DDV vključen) 

 

 

Povpraševanje in informacije na info@etc-adriatic.com ali +386 41 312 468 
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