
Spoznavanje Pohorja in kulinarike.

www.jakec.si                        (02) 803 45 06

TRAJANJE  1 DAN

JAKČEV TEAM BUILDING "PO POHORJU"

ZAJTRK POHOD JAKČEVO KOSILO

pohod do partizanske bolnišnice Jesen 50 min v eno smer ali 
pohod do Ramšakove lipe ter muzeja stare kmečke opreme na prostem z degustacijo pohorskih dobrot.

Ob prihodu pijača dobrodošlice in zajtrk (rogljički, sirova gibanica, kava in čaj).
Razdelitev v skupine v primeru večjega števila udeležencev ali na vašo željo. V nasprotnem primeru gremo s

celotno skupino do:

Po prihodu nazaj kosilo v Hotelu Jakec 
Nato bowling turnir za vse udeležence z vključeno 1 žirafo Uniončka / stezo.

Pohorska večerja z domačo klobaso, kislim zeljem ter kruhom iz Jakečeve krušne peči.
Klepet ob kozarčku do odhoda domov, lahko pa povprašate še po nočitvenih kapacitetah

CENIK

"v mesecu Maju, Juniju in Juliju 46,90€
ood Julija do konca leta 2021   49,90€

BOWLING POHORSKA VEČERJA



Zbor pred hotelom, jutranje okrepčilo (divjačinska salama, drobno pekovsko pecivo, kava in čaj), predstavitev
Urškine zgodbe ter prevzem vreče z žitom in kartončka za zbiranje žigov.

Odhod z vodičem po Urškini poti. Na vsaki izmed 5ih postojank razlaga urškine zgodbe, ter okoliških
znamenitosti. Na poti med Urškinim križom in Črnim jezerom hitra "delavnica" rezanja lesa s "cuk žago". Na

Osankarici pri koči zamenjajo udeleženci vrečo žita za vrečo moke in tam sledi tudi mini malica in runda pijače.
Ko jo prinesejo nazaj na Tri kralje v hotel, dobijo za nagrado Urškino rezino.

Samopostrežno kosilo v Hotelu Jakec.
Po kosilu lokostrelstvo za vse udeležence.

Športno družabne igre po dogovoru(vlečenje vrvi, smučanje na travi, orientacijski pohod, priprava tabornega
ognja s peko krompirja v žerjavici, badbminton, mali nogomet, balinčkanje…

Prosto za druženje ob kavici.
Večerja v hotelu Jakec. Po pristni pohorski gobovi juhi vam postrežemo s piščancem in divjim prašičkom iz

krušne peči, pekovskim krompirčkom, slivovimi cmoki,ne sme pa manjkat niti pristna Pohorska omleta
zabava v bowling centru Hotela Jakec z vključeno 1 žirafo uniončka/stezo

Nočitev z zajtrkom
Vodeni pohod do Partizanske bolnice Jesen ali do Ramšakove lipe ter muzeja stare kmečke opreme na prostem

Kosilo v hotelu Jakec
 

CENIK
www.jakec.si                        (02) 803 45 06

TRAJANJE  2 DNI

JAKČEV TEAM BUILDING PO URŠKINI POTI
Spoznavanje Pohorja in kulinarike.

ZAJTRK URŠKINA POT DRUŽABNE IGRE

"v mesecu Maju, Juniju in Juliju 99,90€
od Julija do konca leta 2021   104,90€

NOČITEV POHOD

TEAM BUILDING

CENIK"



JAKČEV KULINARIČNI TEAMBUILDING
Popolno kulinarično doživetje s sodelavci

SKUPNA PRIPRAVA
ZAJTRKA

TEKMOVANJE
OCENJEVANJE

POHOD

Zbor za šankom in razdelitev v skupine,jutranje ogrevanje - priprava zajktrka po skupinah  (peka drobnega
pekovskega peciva v krušni peči, domača zaseka, priprava skutinega namaza... kava in čaj).

Predstavitev jedi in zajtrk.
Tekmovanje v pripravi jedi v kotličku (žreb jedi, priprava, kuhanje…)

Ocenjevanje pripravljenih jedi, postopka, reda in čistoče, izvirnosti in "praznjenje kotličkov". Pa dober tek!
Pohod do Črnega jezera 45 min v eno smer ali pohod do Ramšakove lipe ter muzeja stare kmečke opreme na

prostem z degustacijo pohorskih dobrot.
Priprava najlepšega in najboljšega narezka pohorskih dobrot (divjačinska salama, pohorska bunka, zelenjava

Jakčevega BIO vrta... )
Ocenjevanje pripravljenih narezkov, podelitev nagrad in priznanj najboljšim ekipam

Večerja - domači narezer ter degustacija 3 vrst vin priznanega vinarja (Klet Frešer, Vina Vehovar, Vinogradništvo
Avguštin, vinogradništvo Brezovšek…)

Kramljanje ob zvokih harmonike ob krušni peči do odhoda proti domu
 

CENIK

"v mesecu Maju, Juniju in Juliju 42,90€
od Julija do konca leta 2021   45,90€

www.jakec.si                        (02) 803 45 06

TRAJANJE  1 DAN

PRIPRAVA 
NAREZKA

DEGUSTACIJA 
VIN


