Vse aktivnosti bomo izvajali v skladu s priporočili NIJZ!

NA NAJLEPŠI STRANI POHORJA!

LETNA ŠOLA V NARAVI
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Zakaj izbrati Tri kralje?

Ker so Vaši otroci tudi naši otroci!

Vabimo Vas, da za šolo v naravi izberete Slovenjebistriško Pohorje, kjer bodo Vaši otroci v Hotelu
»Jakec« na Treh Kraljih, nedvomno uživali v učenju in spoznavanju narave. Za Vas smo pripravili
štiri različne programe šol v naravi, ki jih z veseljem prilagodimo potrebam posamezne šole. S
skrbjo za otroke, kvalitetno kulinarično ponudbo in cenovno konkurenčnostjo, smo si pridobili
zaupanje številnih šol iz vseh koncev Slovenije.

Od nas do ...
Več kot 120 let staro umetno narejeno Črno jezero, Trije žeblji, kraj poslednjega boja pohorskega
bataljona, prekrasen slap Šumik, ostanki Maroltove jelke, najdebelejša jelka v Evropi, Ramšakove
lipe, ki so jih v vasici Kot nad Kebljem pred več kot 400 leti posadili Turki, neodkrita partizanska
bolnica Jesen so gotovo znamenitosti, ki si jih preprosto morate ogledati!
To pa še ni vse!
Ponujamo Vam tudi preko 20 različnih delavnic kot so taborništvo, orientacija, lokostrelstvo,
diapozitivi na temo »Spoznajmo naše Pohorje«, čebelar, tehnične delavnice, živalski svet
Pohorja,...

Nastanitvene zmogljivosti
Na voljo so Vam dvo, štiri in šest posteljne sobe s tušem in wc-jem. V vsaki sobi Vam je na voljo
tudi TV.V samem Hotelu »Jakec« razpolagamo s štirimi restavracijami z do 80 oseb ki nam v
primeru slabega vremena omogočajo nemoteno izvedbo vseh zaželenih delavnic. V kletnih
prostorih razpolagamo tudi z več kot 120m2 veliko večnamensko dvorano, štiristezni bowling pa
je dejavnost, ki je za otroke prav posebno doživetje! Učencem in učiteljem želimo pričarati
nepozabne dneve bivanja na Pohorju v upanju, da se bodo vedno znova vračali. Veselimo se
vašega obiska.

Za vse informacije smo dosegljivi na (02) 803 45 06 ali na
mail hotel@jakec.si.
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Trije Kralji -Črno jezero Osankarica -Trije žeblji -Trije
Kralji (3.5 h)
Trije Kralji –Partizanska
bolnišnica Jesen –Trije Kralji (2.5
h)
Trije Kralji – ostanki Maroltove
jelke –Trije Kralji ( 3 h)
Trije Kralji -Vzhodni Kot (ogled
400 let starih lip –Trije Kralji (3.5
h)
Trije Kralji –Slap Šumik –Trije
Kralji (4.5 h)
Trije Kralji –Veliki Vrh –Trije Kralji
(1.5 h)
Orientacijski pohod
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Diapozitivi Spoznajmo naše Pohorje
Kresovanje (peka krompirja v
žerjavici)
Disco
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Čebelar
Gozdna učna pot
Orientacija
Lokostrelstvo*
Poklic gozdarja
Taborništvo
Športno dopoldne*
Tehnična delavnica*
Lovske dogodivščine*
Rastlinstvo
Smučanje na travi*
Pedologija
Likovna delavnica*
Preživetje v naravi (postavitev
bivaka)*
GRS
Bowling

Astronomija
Ogled filma na veliko
platno2x2m
Nočni pohod z
baklami(iskanje škratovih
darilc za najmlajše)

Za vse informacije smo dosegljivi na (02) 803 45 06 ali na
mail hotel@jakec.si.

Cene šole v naravi 2021
Program pohodništva in preživetja v naravi

VRTEC

Tridnevni

62€

1-6 razred

7-9 razred

dijaki/spremljevalci

65€

66€

69€

100€

102€

105€

(2 x polni penzion + dodatno kosilo + program)

Petdnevni

93€

(4 x polni penzion + dodatno kosilo + program)
Strokovni pedagoški program

VRTEC

Tridnevni

65€

1-6 razred

7-9 razred

dijaki/spremljevalci

69€

70€

75€

103€

105€

109€

(2 x polni penzion + dodatno kosilo + program)

Petdnevni

95€

(4 x polni penzion + dodatno kosilo + program)

Pri Strokovnem pedagoškem programu se udeleženci razdelijo v skupine.
Število skupin je odvisno od števila udeležencev in sicer:
S1: (ena skupina) do 28 udeležencev
S1: S2: (dve skupini) do 56 udeležencev
S1: S2: S3: (tri skupine) do 70 udeležencev
S1: S2: S3: S4: (štiri skupine) nad 70 udeležencev.
Pohodi in večerne dejavnosti se vrstijo v združeni skupini!
Pri programu pohodništva in preživetja v naravi lahko med dejavnostmi zbirate tiste, ki so
označene z zvezdico * Vse ostale dejavnosti je prav tako mogoče izvest, vendar z doplačilom
(70€ po dejavnosti). Pri programu Pohodništva in preživetja v naravi se udeleženci pri
dejavnostih ne delijo v skupine!
Obstaja tudi možnost da vas kljub manjšemu številu razdelimo v več skupin (npr: 40
udeležencev v 3 skupine) vendar je takrat potrebno doplačilo! Do 50 udeležencev: 4 € po
udeležencu.
Nad 50 udeležencev: 2 € po udeležencu

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na zgornji naslov ali pokličite na 031 618 574 (Aleš Juhart),
02 8034 506 (Barbara Juhart)ali pa nam pišite na hotel@jakec.si

Aleš Juhart dipl.oec.
RTC Trije Kralji

