HOTEL RAKITNA – PONUDBA ZA DRUŠTVA UPOKOJENCEV

Na 800m nadmorske višine se odpre prečudovit pogled na planoto, kjer so posejane hiše, kozolci, pašniki, jezero, vse
naokrog pa je gozd. Vasica Rakitna že sama po sebi kliče nazaj v planinski raj, pogled te začara, še posebej jezero, ob
katerem je čudovit HOTEL RAKITNA in pravljica je popolna. Trenutno nas razvajajo prečudovite jesenske barve in
babje poletje, ki kar kliče na izlet.
Ob pogledu na smreke, sonce in romantično jezero smo Vam pripravili nekaj idej za izlet v naravo, novoletna
praznovanja ali kakršnekoli druge obletnice, rojstne dneve…
Za Vas smo pripravili dva vodena pohoda.
1. Pohod: Hotel Rakitna – gozdna učna pot – Hotel Rakitna (3km 2 uri)
2. Pohod Hotel Rakitna – Županov vrh –Hotel Rakitna (3km 2uri)
Pohod se začne pred Hotelom Rakitna, kjer Vas postrežemo z kavico ali čajem. Vodnik bo skrbel za varnost in da
se ne izgubite. Ob prihodu nazaj pa Vas pričakajo trije topli obroki po izbiri z sladico (domač štrudelj in gibanica).

Cena pohoda za kavo in toplim obrokom je 9,90€/osebo
Pijača – po veljavnem ceniku.
Prirejemo tudi novoletna praznovanja. Prihod ob popoldanskih urah. Enourni sprehod okoli Rakitne, nato novoletna
večerja ob 18. uri, za 12,90 EUR /osebo, kot sledi:
-goveja in gobova juha, servirano v jušnikih
- pohan piščančji file ali svinjska pečenka ali sirovi štruklji – za vegetarijance, pražen krompir
- mešana solata
- sladica (štrudelj in gibanica)

Nudimo tudi slastne pizze iz krušne peči, tako da vam lahko pripravimo tudi pizza party – ena pica je od 6,90 EUR do
9,90 EUR (ena pizza je dovolj velika za 2 osebi, tako da pride na osebo približno 4 EUR)
Hrano Vam lahko pripravimo tudi po Vašem izboru in predhodnem dogovoru. Za vsa ostala praznovanja smo Vam na
razpolago na mailu: effekt.simenko@siol.net, ali telefonu 041/761-756, ga. Meta Šimenko.

Sončen pozdravček z Rakitne in upamo na čimprejšnje snidenje.
HOTEL RAKITNA, Rakitna 150, 1352 Preserje dir. Meta Šimenko
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