
1

Darilni boni



2

Kazalo

Kopanje in razvajanje 4

Darilni bon Terme Snovik 4

Razvajanje v Thermani Laško 5

Razvajanje v Termah Krka 6

Darilni bon Terme Čatež 7

Darilni bon Terme Vivat 8

Razvajanje v Termah Zreče, Idila 9

Podarite čarobnost Provanse, L’occitane 10

Romantična kopel Wellnes Aspara 11

Čokoladne sanje 12

Razvajanje za zaljubljence 13

Darilni bon Sense Wellnes 14

Specialna nega rok z lakiranjem 15

Turizem in šport 16

Darilni bon Košarkarski klub Cedevita Olimpija 16

Darilni bon NK Olimpija 17

Darilni bon Sava Hotels & Resorts 18

Oddih v Sava Hoteli Bled, Hotel Park**** 19

Oddih v Zdravilišču Radenci, Hotel Izvir**** 20

Oddih v Termah Ptuj, Grand Hotel Primus**** 21

Oddih v Termah 3000, Hotel Ajda**** 22

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa*** 23

Oddih v Termah Banovci, Hotel Zeleni Gaj*** 24

Noč v Banovcih za 2 osebi 25

Oddih Zapelji me 26

Darilni bon Terme Tuhelj 27

Darilni bon Hotel Cerkno 28

Darilni bon Krvavec, aktivni poleti in pozimi 29

Darilni bon Rogla 30

Enourna vožnja po Ljubljanici 31

Zip Line Bovec 32

Letenje v vetrovniku Logatec 33

Postani pilot 34

Polet z jadralnim padalom 35

Adrenalinski rafting na Soči 36



3

Praktična darila in doživetja 37

Darilna vstopnica SiTi Teater BTC 37

Darilni bon Špas teater 38

Darilni bon AMZS 39

Center varne vožnje Blagomix - Logatec 40

Darilni bon Baby Center 41

Darilni bon Pikapolonica 42

Darilni bon DZS 43

Darilni bon Mladinska Knjiga 44

Darilni bon Merkur 45

Darilni bon Solzivci Sabre 46

Darilni bon Kobilarna Lipica 47

Darilni bon Arboretum Volčji potok 48

Darilni bon Kolosej 49

Darilni bon Dulcis Gourmet 50

Darilni bon Gostilna pension Les 51

Darilni bon restavracija in penzion Amon Olimje 52

Darilni bon Akademija in Dvor Jezeršek 53

Darilni bon Stari pisker 54

Darilni bon Zlatarna Celje 55

Darilna kartica Petrol 56



4

Darilni bon Terme Snovik
Eko Terme Snovik ponujajo zeleno, zdravo in aktivno 
ponudbo v objemu gozdov. Okolju prijazne, majhne in 
gostoljubne terme z zdravilno termalno vodo bogato s 
kalcijem, magnezijem in drugimi minerali ki odlično 
vplivajo na kosti, kožo in prebavo.

Informacije in rezervacije:
Terme Snovik-Kamnik d.o.o.
T: 01 83 44 100
E: info@terme-snovik.si

Velja v termalnih bazenih Term Snovik, za nocno kopanje ob sredah, petkih in
sobotah, pitje zdravilne termalne vode in animacijski program. Kosilo strežejo vsak
dan od 12-15h.

www.petrol.si

16,00 €Cena: 

Celodnevno kopanje za 1 osebo

28,00 €Cena: 

Celodnevno kopanje s kosilom za 1 osebo

22,00 €Cena: 

4-urno kopanje s savno 1 osebo

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Snovik

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Snovik

Vrednostni darilni bon lahko izkoristite za katerokoli storitev, ki jo ponujajo v Termah
Snovik.

Darilni bon Terme Snovik
Eko Terme Snovik ponujajo zeleno, zdravo in aktivno 
ponudbo v objemu gozdov. Okolju prijazne, majhne in 
gostoljubne terme z zdravilno termalno vodo bogato s 
kalcijem, magnezijem in drugimi minerali ki odlično 
vplivajo na kosti, kožo in prebavo.

Informacije in rezervacije:
Terme Snovik-Kamnik d.o.o.
T: 01 83 44 100
E: info@terme-snovik.si

Velja v termalnih bazenih Term Snovik, za nocno kopanje ob sredah, petkih in
sobotah, pitje zdravilne termalne vode in animacijski program. Kosilo strežejo vsak
dan od 12-15h.

www.petrol.si

16,00 €Cena: 

Celodnevno kopanje za 1 osebo

28,00 €Cena: 

Celodnevno kopanje s kosilom za 1 osebo

22,00 €Cena: 

4-urno kopanje s savno 1 osebo

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Snovik

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Snovik

Vrednostni darilni bon lahko izkoristite za katerokoli storitev, ki jo ponujajo v Termah
Snovik.

Razvajanje v Thermani Laško

Informacije in rezervacije za masaže:
Thermana d.d.
T: 03 423 20 45
E: wellness-spa@thermana.si
I: www.thermana.si

Razveselite svoje najdražje z darilnim bonom družbe 
Thermana. Podarite jim nepozabno doživetje in razvajanje 
v družbi dobrega počutja.

Izbirate lahko med kopelmi Romeo & Julija, Gambrinusova kopel, Kokosove 
sanje, Rock´n´roll ljubezni, Poezija ljubezni, Medena kopel, Mediteranska kopel.

57,00 €Cena: 

Romantična kopel za 2 osebi, 60 min

Storitev je potrebno predhodno rezervirati. Ni možna menjava za drugo storitev.

52,00 €Cena: 

Wellness - masaža telesa in glave, 60 min

Storitev je potrebno predhodno rezervirati. Ni možna menjava za drugo storitev.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Thermana Laško

Edinstveni vodni užitki na valovih laških vrelcev in sprostitev v Savna Centru z 
osmimi savnami, s pridihom tradicije mesta Laško.

28,00 €Cena: 

Kopanje in savna v Thermalnem Centru

50,00 €Cena: 

Darilni bon Thermana Laško

www.petrol.si
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www.petrol.si
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Razvajanje v Thermani Laško

Informacije in rezervacije za masaže:
Thermana d.d.
T: 03 423 20 45
E: wellness-spa@thermana.si
I: www.thermana.si

Razveselite svoje najdražje z darilnim bonom družbe 
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v družbi dobrega počutja.
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www.petrol.si
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Razvajanje v Termah Krka

Informacije in rezervacije:
Terme Krka d.o.o., Novo mesto
T: 08 20 50 300
E: booking@terme-krka.si
I: www.terme-krka.si

Podarite zdravje, užitek in sprostitev. Razveselite najbližje z 
darilnimi boni Term Krka. Privoščite razvajanje v Termah 
Dolenjske in Šmarješke Toplice, Talasu Strunjan in Hotelih 
Otočec. 

20,00 €Cena: 

Darilni bon v Termah Krka

50,00 €Cena: 

Darilni bon v Termah Krka

Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, Talaso Strunjan, Hoteli Otočec 

www.petrol.si

Razvajanje v Termah Krka

Informacije in rezervacije:
Terme Krka d.o.o., Novo mesto
T: 08 20 50 300
E: booking@terme-krka.si
I: www.terme-krka.si

Podarite zdravje, užitek in sprostitev. Razveselite najbližje z 
darilnimi boni Term Krka. Privoščite razvajanje v Termah 
Dolenjske in Šmarješke Toplice, Talasu Strunjan in Hotelih 
Otočec. 
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Darilni bon v Termah Krka
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Darilni bon v Termah Krka

Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, Talaso Strunjan, Hoteli Otočec 

www.petrol.si

Darilni bon Terme Čatež

Informacije in rezervacije za masaže:
Terme Čatež d.d.
T: 07 49 367 00
E: info@terme-catez.si
I: www.terme-catez.si

Pobegnite v termalni raj. Odkrijte vrtince vodne zabave. Na 
Termalni rivieri, savna parku, Wellness centru ter gostinskih 
lokalih najde vsak svoj prostor. Kadarkoli. Pozimi in poleti. 
Jeseni in spomladi.

30,00 €Cena: 

2 x kopanje za odraslo osebo (2 karti za kopanje) za 
Aquapark Hotel Žusterna v Kopru

50,00 €Cena: 

2 x kopanje za odraslo osebo + 2 x kopanje za otroke 
za Aquapark Žusterna v Kopru

26,00 €Cena: 

2 x kopanje za odraslo osebo v Termah Čatež

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Čatež

Ponudba vključuje (na osebo): namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom, 
2 polpenziona, 1 x vstop v savna park na osebo (2 uri), neomejeno uporabo 
bazenov v Aquapark Hotelu Žusterna, parkiranje v garažni hiši Aquapark 
Hotela Žusterna, animacijski program, 20 % popust na storitve masaž in 
fiziostoritev v wellness centru Žusterna.

209,00 €Cena: 

Družinske počitnice na Slovenski obali 
v Aquapark Hotelu Žusterna***

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Čatež

www.petrol.si

Darilni bon Terme Čatež

Informacije in rezervacije za masaže:
Terme Čatež d.d.
T: 07 49 367 00
E: info@terme-catez.si
I: www.terme-catez.si

Pobegnite v termalni raj. Odkrijte vrtince vodne zabave. Na 
Termalni rivieri, savna parku, Wellness centru ter gostinskih 
lokalih najde vsak svoj prostor. Kadarkoli. Pozimi in poleti. 
Jeseni in spomladi.

30,00 €Cena: 

2 x kopanje za odraslo osebo (2 karti za kopanje) za 
Aquapark Hotel Žusterna v Kopru

50,00 €Cena: 

2 x kopanje za odraslo osebo + 2 x kopanje za otroke 
za Aquapark Žusterna v Kopru
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Darilni bon Terme Čatež

Ponudba vključuje (na osebo): namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom, 
2 polpenziona, 1 x vstop v savna park na osebo (2 uri), neomejeno uporabo 
bazenov v Aquapark Hotelu Žusterna, parkiranje v garažni hiši Aquapark 
Hotela Žusterna, animacijski program, 20 % popust na storitve masaž in 
fiziostoritev v wellness centru Žusterna.

209,00 €Cena: 

Družinske počitnice na Slovenski obali 
v Aquapark Hotelu Žusterna***

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Čatež

www.petrol.si
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Informacije in rezervacije za masaže:
Terme Čatež d.d.
T: 07 49 367 00
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I: www.terme-catez.si

Pobegnite v termalni raj. Odkrijte vrtince vodne zabave. Na 
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lokalih najde vsak svoj prostor. Kadarkoli. Pozimi in poleti. 
Jeseni in spomladi.
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bazenov v Aquapark Hotelu Žusterna, parkiranje v garažni hiši Aquapark 
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Darilni bon Terme Čatež

Informacije in rezervacije za masaže:
Terme Čatež d.d.
T: 07 49 367 00
E: info@terme-catez.si
I: www.terme-catez.si

Pobegnite v termalni raj. Odkrijte vrtince vodne zabave. Na 
Termalni rivieri, savna parku, Wellness centru ter gostinskih 
lokalih najde vsak svoj prostor. Kadarkoli. Pozimi in poleti. 
Jeseni in spomladi.

30,00 €Cena: 

2 x kopanje za odraslo osebo (2 karti za kopanje) za 
Aquapark Hotel Žusterna v Kopru

50,00 €Cena: 

2 x kopanje za odraslo osebo + 2 x kopanje za otroke 
za Aquapark Žusterna v Kopru

26,00 €Cena: 

2 x kopanje za odraslo osebo v Termah Čatež

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Čatež

Ponudba vključuje (na osebo): namestitev v dvoposteljni sobi z balkonom, 
2 polpenziona, 1 x vstop v savna park na osebo (2 uri), neomejeno uporabo 
bazenov v Aquapark Hotelu Žusterna, parkiranje v garažni hiši Aquapark 
Hotela Žusterna, animacijski program, 20 % popust na storitve masaž in 
fiziostoritev v wellness centru Žusterna.

209,00 €Cena: 

Družinske počitnice na Slovenski obali 
v Aquapark Hotelu Žusterna***

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Čatež

www.petrol.si

Darilni bon Terme Čatež

Informacije in rezervacije za masaže:
Terme Čatež d.d.
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I: www.terme-catez.si
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za Aquapark Žusterna v Kopru

26,00 €Cena: 

2 x kopanje za odraslo osebo v Termah Čatež

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Čatež
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Darilni bon Terme Čatež

Informacije in rezervacije za masaže:
Terme Čatež d.d.
T: 07 49 367 00
E: info@terme-catez.si
I: www.terme-catez.si

Pobegnite v termalni raj. Odkrijte vrtince vodne zabave. Na 
Termalni rivieri, savna parku, Wellness centru ter gostinskih 
lokalih najde vsak svoj prostor. Kadarkoli. Pozimi in poleti. 
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www.petrol.si
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20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Vivat

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Vivat

Darilni bon Terme Vivat

www.petrol.si

Informacije in rezervacije za masaže:
Terme Vivat
T: 02 538 21 10
E: info@vivat.si
I: www.vivat.si

Privoščite sebi in svojim najdražjim oddih v objemu 
zdravilnih termalnih vrelcev v Termah Vivat. Prepustite se 
popolnemu razvajanju v Naj kopališču letu 2018!

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Vivat

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Vivat

Darilni bon Terme Vivat

www.petrol.si

Informacije in rezervacije za masaže:
Terme Vivat
T: 02 538 21 10
E: info@vivat.si
I: www.vivat.si

Privoščite sebi in svojim najdražjim oddih v objemu 
zdravilnih termalnih vrelcev v Termah Vivat. Prepustite se 
popolnemu razvajanju v Naj kopališču letu 2018!

49,00 €Cena: 

Razvajanje v Termah Zreče, Idila, Wellness & Spa resort
Božanska romantična kopel s penino (60 min)

Informacije in rezervacije:
Unitur d.o.o.
T: 03 757 63 44
E: unitur@unitur.eu 
I: www.terme-zrece.eu 

Terme Zreče se uvrščajo med tiste redke kotičke sveta, 
kjer se človek spočije in si ponovno napolni baterije. Ob 
vsakem letnem času se odvijajo drugačne zgodbe, ki jih 
navdihujejo čudovita narava, vrhunske storitve, bogata 
kulinarična tradicija ter prijazni gostitelji.

Razvajanje v Termah 
Zreče

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Rogla in Terme Zreče

50,00 €Cena: 

Darilni bon Rogla in Terme Zreče

Darilni bon se lahko koristi za Turistični center Rogla in Terme Zreče.

49,00 €Cena: 

Razvajanje v Termah Zreče, Idila, Wellness & Spa resort
Božanska romantična kopel s penino (60 min)

Informacije in rezervacije:
Unitur d.o.o.
T: 03 757 63 44
E: unitur@unitur.eu 
I: www.terme-zrece.eu 

Terme Zreče se uvrščajo med tiste redke kotičke sveta, 
kjer se človek spočije in si ponovno napolni baterije. Ob 
vsakem letnem času se odvijajo drugačne zgodbe, ki jih 
navdihujejo čudovita narava, vrhunske storitve, bogata 
kulinarična tradicija ter prijazni gostitelji.

Razvajanje v Termah 
Zreče

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Rogla in Terme Zreče

50,00 €Cena: 

Darilni bon Rogla in Terme Zreče

Darilni bon se lahko koristi za Turistični center Rogla in Terme Zreče.
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20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Vivat

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Vivat

Darilni bon Terme Vivat

www.petrol.si

Informacije in rezervacije za masaže:
Terme Vivat
T: 02 538 21 10
E: info@vivat.si
I: www.vivat.si

Privoščite sebi in svojim najdražjim oddih v objemu 
zdravilnih termalnih vrelcev v Termah Vivat. Prepustite se 
popolnemu razvajanju v Naj kopališču letu 2018!

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Vivat

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Vivat

Darilni bon Terme Vivat

www.petrol.si

Informacije in rezervacije za masaže:
Terme Vivat
T: 02 538 21 10
E: info@vivat.si
I: www.vivat.si

Privoščite sebi in svojim najdražjim oddih v objemu 
zdravilnih termalnih vrelcev v Termah Vivat. Prepustite se 
popolnemu razvajanju v Naj kopališču letu 2018!

49,00 €Cena: 

Razvajanje v Termah Zreče, Idila, Wellness & Spa resort
Božanska romantična kopel s penino (60 min)

Informacije in rezervacije:
Unitur d.o.o.
T: 03 757 63 44
E: unitur@unitur.eu 
I: www.terme-zrece.eu 

Terme Zreče se uvrščajo med tiste redke kotičke sveta, 
kjer se človek spočije in si ponovno napolni baterije. Ob 
vsakem letnem času se odvijajo drugačne zgodbe, ki jih 
navdihujejo čudovita narava, vrhunske storitve, bogata 
kulinarična tradicija ter prijazni gostitelji.

Razvajanje v Termah 
Zreče

wwww.petrol.si
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Darilni bon Rogla in Terme Zreče

50,00 €Cena: 

Darilni bon Rogla in Terme Zreče

Darilni bon se lahko koristi za Turistični center Rogla in Terme Zreče.

49,00 €Cena: 

Razvajanje v Termah Zreče, Idila, Wellness & Spa resort
Božanska romantična kopel s penino (60 min)
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kulinarična tradicija ter prijazni gostitelji.

Razvajanje v Termah 
Zreče

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Rogla in Terme Zreče

50,00 €Cena: 

Darilni bon Rogla in Terme Zreče

Darilni bon se lahko koristi za Turistični center Rogla in Terme Zreče.
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Informacije:
Stillmark d.o.o.
T:  01 438 35 50
E: info@loccitane.si
I: www.loccitane.si 

Podarite čarobnost
Provanse, darilni bon L'Occitane

Razveselite z zapeljivimi naravnimi kozmetičnimi izdelki in 
očarljivimi dišavami, ki jih navdihujejo in napajajo dežele 
Mediterana. L'OCCITANOVI neustavljivo privlačni 
negovalni in lepotilni izdelki ter prefinjene dišave iz 
Provanse so več kot zgolj darilo. So vez med vami in 
ljubljeno osebo. So priznanje naklonjenosti in povezanosti. 
Presenetite z darilnim bonom L'OCCITANE ter podarite 
nepozabne trenutke užitkov in dobrega počutja.

20,00 €Cena: 

Darilni bon L'Occitane

30,00 €Cena: 

Darilni bon L'Occitane

50,00 €Cena: 

Darilni bon L'Occitane

Darilni bon je unovčljiv 12 mesecev od datuma izdaje v vseh trgovinah L'OCCITANE 
v Sloveniji. Ne velja v spletni trgovini ter na prodajnih mestih Nami, Maxi in Müller. 
Bon ni unovčljiv za gotovino ali za bone nižjih vrednosti. Ob nakupu, nižjem od 
vrednosti bona, vračilo gotovine ali darilnih bonov nižjih vrednosti ni mogoče.

www.petrol.si
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T:  01 438 35 50
E: info@loccitane.si
I: www.loccitane.si 

Podarite čarobnost
Provanse, darilni bon L'Occitane

Razveselite z zapeljivimi naravnimi kozmetičnimi izdelki in 
očarljivimi dišavami, ki jih navdihujejo in napajajo dežele 
Mediterana. L'OCCITANOVI neustavljivo privlačni 
negovalni in lepotilni izdelki ter prefinjene dišave iz 
Provanse so več kot zgolj darilo. So vez med vami in 
ljubljeno osebo. So priznanje naklonjenosti in povezanosti. 
Presenetite z darilnim bonom L'OCCITANE ter podarite 
nepozabne trenutke užitkov in dobrega počutja.
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vrednosti bona, vračilo gotovine ali darilnih bonov nižjih vrednosti ni mogoče.

www.petrol.si

57,00 €Cena: 

Darilni bon za dve osebi (120 min)

V prostoru vas čakajo brisače in rjuhe za savne ter copati. Bon velja 12 mesecev od 
datuma izdaje. V sodelovanju z mojedarilo.com

Romantična kopel   
Razvajanje vključuje zasebni prostor, kjer se bosta 
razvajala z masažo v velikem jacuzziju, ogrela v finski in 
turški savni ter sprostila v masažnih stolih ob skodelici 
toplega čaj. 

Informacije:
Wellness Aspara
T: 040 494 444
E: info@wellness-aspara.com

www.petrol.si
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40,00 €Cena: 

Darilni bon za dve osebi (120 min)

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Čokoladne sanje / 2 osebi   
Sprostitvena kopel in savna v izjemno prijetnem ambientu 
v soju sveč ter ob čudoviti sproščujoči glasbi. Posladkali 
se boste s čokoladnim fondijem. 

Informacije:
Olimpus Fitnes & Wellness
T: 03 620 98 04 
E: info@olimpus.si 

www.petrol.si

40,00 €Cena: 

Darilni bon za dve osebi (120 min)

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Čokoladne sanje / 2 osebi   
Sprostitvena kopel in savna v izjemno prijetnem ambientu 
v soju sveč ter ob čudoviti sproščujoči glasbi. Posladkali 
se boste s čokoladnim fondijem. 

Informacije:
Olimpus Fitnes & Wellness
T: 03 620 98 04 
E: info@olimpus.si 

www.petrol.si

70,00 €Cena: 

Darilni bon za dve osebi (2 uri)

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Razvajanje za zaljubljence
Razvajanje vključuje 2 uri VIP finske savne in kopeli. 

Informacije:
ADC d.o.o.
T: 040 234 436
E: info@beli-lotos.si

www.petrol.si
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Darilni bon za dve osebi (2 uri)

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com
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www.petrol.si
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Darilni bon za dve osebi (2 uri)

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Razvajanje za zaljubljence
Razvajanje vključuje 2 uri VIP finske savne in kopeli. 

Informacije:
ADC d.o.o.
T: 040 234 436
E: info@beli-lotos.si

www.petrol.si

70,00 €Cena: 

Darilni bon za dve osebi (2 uri)

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Razvajanje za zaljubljence
Razvajanje vključuje 2 uri VIP finske savne in kopeli. 

Informacije:
ADC d.o.o.
T: 040 234 436
E: info@beli-lotos.si

www.petrol.si



14

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sense Wellnes

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sense Wellnes

Darilni bon Sense Wellnes

www.petrol.si

Privoščite si najboljše tajske in filipinske masaže v mestu ali 
se razvajajte v prefinjenem okolju savn in hidromasažnega 
bazena, z orientalskim pridihom.

56,00 €Cena: 

Darilni bon Sense Wellnes
Sense tajska masaža z aromatičnimi olji, 50 minut

39,00 €Cena: 

Darilni bon Sense Wellnes
Tajska masaža hrbta z aromatičnimi olji, 30 minut

Informacije in rezervacije:
Sense spa center d.o.o.
T:  01 588 26 00, 030 38 83 88
E: sense@sense-club.com
I: www.sense-club.com

Darilni bon je veljaven 6 mesecev od datuma izdaje.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sense Wellnes

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sense Wellnes

Darilni bon Sense Wellnes

www.petrol.si

Privoščite si najboljše tajske in filipinske masaže v mestu ali 
se razvajajte v prefinjenem okolju savn in hidromasažnega 
bazena, z orientalskim pridihom.

56,00 €Cena: 

Darilni bon Sense Wellnes
Sense tajska masaža z aromatičnimi olji, 50 minut

39,00 €Cena: 

Darilni bon Sense Wellnes
Tajska masaža hrbta z aromatičnimi olji, 30 minut

Informacije in rezervacije:
Sense spa center d.o.o.
T:  01 588 26 00, 030 38 83 88
E: sense@sense-club.com
I: www.sense-club.com

Darilni bon je veljaven 6 mesecev od datuma izdaje.

Specialna nega rok z lakiranjem 

Informacije in rezervacije:
Amak trade d.o.o.
T: 051 314 333, 01 565 30 10
I: www.manikira.si

Bon za manikiro in lakiranje bo razveselil vsako žensko.

19,90 €Cena: 

Specialna nega rok z lakiranjem 

Lokacije:
Ljubljana: Citypark, Interšpar Vič, Mercator Šiška
Celje: Citycenter
Maribor: Qlandia
Nova Mesto: Qlandia

www.petrol.si

Specialna nega rok z lakiranjem 

Informacije in rezervacije:
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T: 051 314 333, 01 565 30 10
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www.petrol.si

20,00 €Cena: 
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15

Specialna nega rok z lakiranjem 
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20,00 €Cena: 

Darilni bon KK Cedevita Olimpija

50,00 €Cena: 

Darilni bon Cedevita Olimpija

20,00 €Cena: 

Vstopnica za ogled domače mednarodne tekme + 
navijaški šal

Darilni bon KK Cedevita Olimpija

www.petrol.si

Bodi del košarkarskih spektaklov v Areni Stožice v družbi

Cedevite Olimpije!

Informacije:
Košarkarski klub Cedevita Olimpija
T:  031 810 921
E: mail@cedevita.olimpija.com
W: https://cedevita.olimpija.com

Darilni bon je unovčljiv v klubski pisarni v Areni Stožice, Vojkova cesta 100, 1000 
Ljubljana, vsak delavnik med 9.00 in 15.00 uro. Za vse informacije pokličite na 
klubski telefon 031 810 921.

20,00 €Cena: 

Darilni bon KK Cedevita Olimpija

50,00 €Cena: 

Darilni bon Cedevita Olimpija

20,00 €Cena: 

Vstopnica za ogled domače mednarodne tekme + 
navijaški šal

Darilni bon KK Cedevita Olimpija

www.petrol.si

Bodi del košarkarskih spektaklov v Areni Stožice v družbi

Cedevite Olimpije!

Informacije:
Košarkarski klub Cedevita Olimpija
T:  031 810 921
E: mail@cedevita.olimpija.com
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Darilni bon je unovčljiv v klubski pisarni v Areni Stožice, Vojkova cesta 100, 1000 
Ljubljana, vsak delavnik med 9.00 in 15.00 uro. Za vse informacije pokličite na 
klubski telefon 031 810 921.

Darilni bon NK Olimpija

Informacije in prijave:
FC Olimpija d.o.o.
T:  01 431 01 44
E: info@nkolimpija.si
I: www.nkolimpija.si

www.petrol.si

Spodbujaj zmaje k novim zmagam.

19,90 €Cena: 

Darilni bon NK Olimpija
Ogled tekme z navijaškim šalom NK Olimpije

Spodbujaj svoje zmaje na tekmi državnega prvenstva opremljen s šalom NK 
Olimpije.

29,90 €Cena: 

Darilni bon NK Olimpija
Ogled tekme z navijaškim šalom in majico NK Olimpije

Spodbujaj svoje zmaje na tekmi državnega prvenstva opremljen s šalom in 
majico NK Olimpije.

34,90 €Cena: 

Darilni bon NK Olimpija
Personaliziran otroški domači dres NK Olimpije

Postani 12 igralec in pomagaj Olimpiji do novih zmag v prihajajoči sezoni 
2018/2019. V klubski trgovini ga je treba naročiti vsaj 3 dni pred prevzemom.

Darilni bon je veljaven do konca sezone. Boni so unovčljivi samo v Uradni trgovini 
NK Olimpija Ljubljana, na naslovu Mercator center Šiška, Cesta Ljubljanske 
brigade 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Darilni bon NK Olimpija

Informacije in prijave:
FC Olimpija d.o.o.
T:  01 431 01 44
E: info@nkolimpija.si
I: www.nkolimpija.si
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NK Olimpija Ljubljana, na naslovu Mercator center Šiška, Cesta Ljubljanske 
brigade 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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Darilni bon NK Olimpija
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Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Sava Hotels & Resorts združuje šest privlačnih turističnih 
destinacij: Sava Hoteli Bled, Terme 3000-Moravske 
Toplice, Terme Ptuj in Zdravilišče Radenci.

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

wwww.petrol.si
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destinacij: Sava Hoteli Bled, Terme 3000-Moravske 
Toplice, Terme Ptuj in Zdravilišče Radenci.

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

wwww.petrol.si

Oddih v Termah Ptuj, 
Grand Hotel Primus****

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

Prepustite se valovom termalne vode v starorimsko 
obarvanem Termalnem parku. Posebnost Term Ptuj je 
wellness ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne 
goste.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• 2 x dnevno vstop v bazene in savne Termalnega parka,
• neomejeno kopanje v hotelskih bazenih Vespasianus, 
• popust na vstop v hotelski svet savn Flavia,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do interneta v sobi, 
• animacijski program.

74,00 €Cena: 

Terme Ptuj, Grand Hotel Primus****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Grand Hotel Primus. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.
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Oddih v Termah Ptuj, 
Grand Hotel Primus****

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

Prepustite se valovom termalne vode v starorimsko 
obarvanem Termalnem parku. Posebnost Term Ptuj je 
wellness ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne 
goste.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• 2 x dnevno vstop v bazene in savne Termalnega parka,
• neomejeno kopanje v hotelskih bazenih Vespasianus, 
• popust na vstop v hotelski svet savn Flavia,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do interneta v sobi, 
• animacijski program.

74,00 €Cena: 

Terme Ptuj, Grand Hotel Primus****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Grand Hotel Primus. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

Oddih v Termah Ptuj, 
Grand Hotel Primus****

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

Prepustite se valovom termalne vode v starorimsko 
obarvanem Termalnem parku. Posebnost Term Ptuj je 
wellness ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne 
goste.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• 2 x dnevno vstop v bazene in savne Termalnega parka,
• neomejeno kopanje v hotelskih bazenih Vespasianus, 
• popust na vstop v hotelski svet savn Flavia,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do interneta v sobi, 
• animacijski program.

74,00 €Cena: 

Terme Ptuj, Grand Hotel Primus****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Grand Hotel Primus. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.



20

Oddih v Zdravilišču Radenci, 
Hotel Izvir****

Posebnost Zdravilišča Radenci so štirje naravni zdravilni 
faktorji, in sicer: mineralna voda z naravnim CO2, termalna 
voda, anorganski peloid (fango) in bioklima.  

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni economy sobi, 
• neomejeno kopanje v termalnem kompleksu,
• 1 x vstop v svet savn, do 15.00 ure
• uporabo kopalnega plašča,
• jutranjo gimnastiko in aqua fitness (ponedeljek – sobota),
• celodnevno kopanje na dan odhoda,
• razvedrilni program.

49,00 €Cena: 

Zdravilišče Radenci, Hotel Izvir****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Izvir. Ne velja za bivanja v času novoletnih praznikov.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

www.petrol.si

Oddih v Zdravilišču Radenci, 
Hotel Izvir****

Posebnost Zdravilišča Radenci so štirje naravni zdravilni 
faktorji, in sicer: mineralna voda z naravnim CO2, termalna 
voda, anorganski peloid (fango) in bioklima.  

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni economy sobi, 
• neomejeno kopanje v termalnem kompleksu,
• 1 x vstop v svet savn, do 15.00 ure
• uporabo kopalnega plašča,
• jutranjo gimnastiko in aqua fitness (ponedeljek – sobota),
• celodnevno kopanje na dan odhoda,
• razvedrilni program.

49,00 €Cena: 

Zdravilišče Radenci, Hotel Izvir****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Izvir. Ne velja za bivanja v času novoletnih praznikov.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

www.petrol.si

Oddih v Termah Ptuj, 
Grand Hotel Primus****

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

Prepustite se valovom termalne vode v starorimsko 
obarvanem Termalnem parku. Posebnost Term Ptuj je 
wellness ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne 
goste.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• 2 x dnevno vstop v bazene in savne Termalnega parka,
• neomejeno kopanje v hotelskih bazenih Vespasianus, 
• popust na vstop v hotelski svet savn Flavia,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do interneta v sobi, 
• animacijski program.

74,00 €Cena: 

Terme Ptuj, Grand Hotel Primus****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Grand Hotel Primus. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

Oddih v Termah Ptuj, 
Grand Hotel Primus****

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

Prepustite se valovom termalne vode v starorimsko 
obarvanem Termalnem parku. Posebnost Term Ptuj je 
wellness ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne 
goste.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• 2 x dnevno vstop v bazene in savne Termalnega parka,
• neomejeno kopanje v hotelskih bazenih Vespasianus, 
• popust na vstop v hotelski svet savn Flavia,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do interneta v sobi, 
• animacijski program.

74,00 €Cena: 

Terme Ptuj, Grand Hotel Primus****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Grand Hotel Primus. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

Oddih v Termah Ptuj, 
Grand Hotel Primus****

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

Prepustite se valovom termalne vode v starorimsko 
obarvanem Termalnem parku. Posebnost Term Ptuj je 
wellness ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne 
goste.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• 2 x dnevno vstop v bazene in savne Termalnega parka,
• neomejeno kopanje v hotelskih bazenih Vespasianus, 
• popust na vstop v hotelski svet savn Flavia,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do interneta v sobi, 
• animacijski program.

74,00 €Cena: 

Terme Ptuj, Grand Hotel Primus****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Grand Hotel Primus. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.
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Oddih v Termah Ptuj, 
Grand Hotel Primus****

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

Prepustite se valovom termalne vode v starorimsko 
obarvanem Termalnem parku. Posebnost Term Ptuj je 
wellness ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne 
goste.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• 2 x dnevno vstop v bazene in savne Termalnega parka,
• neomejeno kopanje v hotelskih bazenih Vespasianus, 
• popust na vstop v hotelski svet savn Flavia,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do interneta v sobi, 
• animacijski program.

74,00 €Cena: 

Terme Ptuj, Grand Hotel Primus****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Grand Hotel Primus. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

Oddih v Termah Ptuj, 
Grand Hotel Primus****

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

Prepustite se valovom termalne vode v starorimsko 
obarvanem Termalnem parku. Posebnost Term Ptuj je 
wellness ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne 
goste.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• 2 x dnevno vstop v bazene in savne Termalnega parka,
• neomejeno kopanje v hotelskih bazenih Vespasianus, 
• popust na vstop v hotelski svet savn Flavia,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do interneta v sobi, 
• animacijski program.

74,00 €Cena: 

Terme Ptuj, Grand Hotel Primus****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Grand Hotel Primus. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

Oddih v Termah Ptuj, 
Grand Hotel Primus****

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

Prepustite se valovom termalne vode v starorimsko 
obarvanem Termalnem parku. Posebnost Term Ptuj je 
wellness ponudba, ki bo navdušila tudi najbolj zahtevne 
goste.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• 2 x dnevno vstop v bazene in savne Termalnega parka,
• neomejeno kopanje v hotelskih bazenih Vespasianus, 
• popust na vstop v hotelski svet savn Flavia,
• uporaba kopalnega plašča,
• dostop do interneta v sobi, 
• animacijski program.

74,00 €Cena: 

Terme Ptuj, Grand Hotel Primus****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Grand Hotel Primus. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.
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Oddih v Termah 3000, 
Hotel Ajda****

Hotel Ajda gostom nudi vrhunsko kulinariko, rekreacijo, 
wellness s sprostitvenimi in zdraviliškimi programi, s 
termalnimi vrelci pa smo ustvarili čarobni svet vodnih 
užitkov.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejeno kopanje v bazenih hotela Ajda in bazenskega kompleksa 

Terme 3000,
• uporaba savne in fitnesa, 
• uporabo kopalnega plašča,
• animacijski program.

69,00 €Cena: 

Oddih vTermah 3000 - Moravske Toplice, Hotel Ajda****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčlji v Hotelu Ajda. Ne velja za bivanja v času novoletnih praznikov.

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

Oddih v Termah 3000, 
Hotel Ajda****

Hotel Ajda gostom nudi vrhunsko kulinariko, rekreacijo, 
wellness s sprostitvenimi in zdraviliškimi programi, s 
termalnimi vrelci pa smo ustvarili čarobni svet vodnih 
užitkov.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejeno kopanje v bazenih hotela Ajda in bazenskega kompleksa 

Terme 3000,
• uporaba savne in fitnesa, 
• uporabo kopalnega plašča,
• animacijski program.

69,00 €Cena: 

Oddih vTermah 3000 - Moravske Toplice, Hotel Ajda****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčlji v Hotelu Ajda. Ne velja za bivanja v času novoletnih praznikov.

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Lendava.
T: 02 577 44 14
E: info@terme-lendava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Lendava.
T: 02 577 44 14
E: info@terme-lendava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Lendava.
T: 02 577 44 14
E: info@terme-lendava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Lendava.
T: 02 577 44 14
E: info@terme-lendava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Lendava.
T: 02 577 44 14
E: info@terme-lendava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.
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Oddih v Termah 3000, 
Hotel Ajda****

Hotel Ajda gostom nudi vrhunsko kulinariko, rekreacijo, 
wellness s sprostitvenimi in zdraviliškimi programi, s 
termalnimi vrelci pa smo ustvarili čarobni svet vodnih 
užitkov.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejeno kopanje v bazenih hotela Ajda in bazenskega kompleksa 

Terme 3000,
• uporaba savne in fitnesa, 
• uporabo kopalnega plašča,
• animacijski program.

69,00 €Cena: 

Oddih vTermah 3000 - Moravske Toplice, Hotel Ajda****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčlji v Hotelu Ajda. Ne velja za bivanja v času novoletnih praznikov.

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

Oddih v Termah 3000, 
Hotel Ajda****

Hotel Ajda gostom nudi vrhunsko kulinariko, rekreacijo, 
wellness s sprostitvenimi in zdraviliškimi programi, s 
termalnimi vrelci pa smo ustvarili čarobni svet vodnih 
užitkov.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejeno kopanje v bazenih hotela Ajda in bazenskega kompleksa 

Terme 3000,
• uporaba savne in fitnesa, 
• uporabo kopalnega plašča,
• animacijski program.

69,00 €Cena: 

Oddih vTermah 3000 - Moravske Toplice, Hotel Ajda****
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčlji v Hotelu Ajda. Ne velja za bivanja v času novoletnih praznikov.

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Lendava.
T: 02 577 44 14
E: info@terme-lendava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Lendava.
T: 02 577 44 14
E: info@terme-lendava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Lendava.
T: 02 577 44 14
E: info@terme-lendava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Lendava.
T: 02 577 44 14
E: info@terme-lendava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Lendava.
T: 02 577 44 14
E: info@terme-lendava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Lendava

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Lendava, 
Hotel Lipa***

Privoščite si žametno razkošje v vrelcih edinstvene 
parafinske termalne vode, ki poživlja kožo in ji vrača 
mladost. Gostom je v Termah Lendava na voljo 8 bazenov 
od 28°C do 38°C.

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejen vstop v terme z edinstveno parafinsko termalno vodo,
• 1 x vstop v svet savn v času bivanja (10:00 – 14:00), 
• nočno kopanje ob petkih in sobotah do 23.00 ure,
• uporabo kopalnega plašča,
• celodnevno kopanje na dan odhoda (brez uporabe kopalnega plašča in 

brisač),
• brezplačni parkirni prostor,
• animacijski program.

49,00 €Cena: 

Oddih v Termah Lendava, Hotel Lipa***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Lipa. Ne velja za bivanja v času novoletnih 
praznikov.

Informacije in rezervacije:
Sava Turizem
T: 02 512 22 00
E: info.shr@sava.si
I: www.sava-hotels-resorts.com

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

50,00 €Cena: 

Darilni bon Sava Hotels & Resorts

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja v vseh hotelih in APP, ki se prodajajo pod 
blagovno znamko Sava Hotels & Resorts.
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Oddih v Termah Banovci, 
Hotel Zeleni Gaj***

Privoščite si oddih, sprostitev ali aktivni oddih v Termah 
Banovci. Posebnost te ljubke destinacije je, da vas bo na 
vsakem koraku spremljala prijaznost, domačnost in 
toplina. 

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih,
• uporabo kopalnega plašča, 
• celodnevno kopanje na dan odhoda,
• bogat animacijski program.

55,00 €Cena: 

Terme Banovci, Hotel Zeleni Gaj***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Zeleni Gaj eno leto od datuma izdaje. Ne velja za 
bivanja v času novoletnih praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Banovci
T: 02 513 14 40
E: info@terme-banovci.si
I: www.terme-banovci.si

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Banovci

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Banovci

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Banovci, 
Hotel Zeleni Gaj***

Privoščite si oddih, sprostitev ali aktivni oddih v Termah 
Banovci. Posebnost te ljubke destinacije je, da vas bo na 
vsakem koraku spremljala prijaznost, domačnost in 
toplina. 

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih,
• uporabo kopalnega plašča, 
• celodnevno kopanje na dan odhoda,
• bogat animacijski program.

55,00 €Cena: 

Terme Banovci, Hotel Zeleni Gaj***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Zeleni Gaj eno leto od datuma izdaje. Ne velja za 
bivanja v času novoletnih praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Banovci
T: 02 513 14 40
E: info@terme-banovci.si
I: www.terme-banovci.si

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Banovci

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Banovci

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

122,00 €Cena: 

Darilni bon za dve osebi

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Noč v Banovcih 
za 2 osebi / 2 dni   
• 1 x nočitev za dve osebi v sobi po izbiri (od pon do pet)

• zdrav, domač energijski zajtrk

•  sveže sadje v sobi

• neomejeno uporaba wellnessa

• uporabo zunanjega masažnega bazena s kozarcem 
penine

Informacije:
Sončna hiša, design boutique hotel d.o.o.
T: 02 588 82 38
E: info@soncna-hisa.si

www.petrol.si

122,00 €Cena: 

Darilni bon za dve osebi

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Noč v Banovcih 
za 2 osebi / 2 dni   
• 1 x nočitev za dve osebi v sobi po izbiri (od pon do pet)

• zdrav, domač energijski zajtrk

•  sveže sadje v sobi

• neomejeno uporaba wellnessa

• uporabo zunanjega masažnega bazena s kozarcem 
penine

Informacije:
Sončna hiša, design boutique hotel d.o.o.
T: 02 588 82 38
E: info@soncna-hisa.si

www.petrol.si
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Oddih v Termah Banovci, 
Hotel Zeleni Gaj***

Privoščite si oddih, sprostitev ali aktivni oddih v Termah 
Banovci. Posebnost te ljubke destinacije je, da vas bo na 
vsakem koraku spremljala prijaznost, domačnost in 
toplina. 

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih,
• uporabo kopalnega plašča, 
• celodnevno kopanje na dan odhoda,
• bogat animacijski program.

55,00 €Cena: 

Terme Banovci, Hotel Zeleni Gaj***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Zeleni Gaj eno leto od datuma izdaje. Ne velja za 
bivanja v času novoletnih praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Banovci
T: 02 513 14 40
E: info@terme-banovci.si
I: www.terme-banovci.si

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Banovci

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Banovci

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

Oddih v Termah Banovci, 
Hotel Zeleni Gaj***

Privoščite si oddih, sprostitev ali aktivni oddih v Termah 
Banovci. Posebnost te ljubke destinacije je, da vas bo na 
vsakem koraku spremljala prijaznost, domačnost in 
toplina. 

Ponudba zajema:
• nočitev z zajtrkom za eno osebo, 
• namestitev v dvoposteljni sobi, 
• neomejeno kopanje v termalnih bazenih,
• uporabo kopalnega plašča, 
• celodnevno kopanje na dan odhoda,
• bogat animacijski program.

55,00 €Cena: 

Terme Banovci, Hotel Zeleni Gaj***
Nočitev z zajtrkom za eno osebo

Darilni bon je unovčljiv v Hotelu Zeleni Gaj eno leto od datuma izdaje. Ne velja za 
bivanja v času novoletnih praznikov.

Informacije in rezervacije:
Terme Banovci
T: 02 513 14 40
E: info@terme-banovci.si
I: www.terme-banovci.si

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Banovci

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Banovci

Darilni bon je unovčljiv za storitve bivanja.

122,00 €Cena: 

Darilni bon za dve osebi

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Noč v Banovcih 
za 2 osebi / 2 dni   
• 1 x nočitev za dve osebi v sobi po izbiri (od pon do pet)

• zdrav, domač energijski zajtrk

•  sveže sadje v sobi

• neomejeno uporaba wellnessa

• uporabo zunanjega masažnega bazena s kozarcem 
penine

Informacije:
Sončna hiša, design boutique hotel d.o.o.
T: 02 588 82 38
E: info@soncna-hisa.si

www.petrol.si

122,00 €Cena: 

Darilni bon za dve osebi

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Noč v Banovcih 
za 2 osebi / 2 dni   
• 1 x nočitev za dve osebi v sobi po izbiri (od pon do pet)

• zdrav, domač energijski zajtrk

•  sveže sadje v sobi

• neomejeno uporaba wellnessa

• uporabo zunanjega masažnega bazena s kozarcem 
penine

Informacije:
Sončna hiša, design boutique hotel d.o.o.
T: 02 588 82 38
E: info@soncna-hisa.si

www.petrol.si



26

98,00 €Cena: 

Darilni bon za dve osebi

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Oddih  "ZAPELJI ME" 
za 2 osebi / 2 dni     
6 razlogov za nakup doživetja: 
• 1x nočitev z zajtrkom za 2 osebi

• darilce iz trgovine "Zlata skrinjica"

• neomejena uporaba Wellnessa Lara (jaccuzzi, savne, 
kopalne plašče, brisače, sadje, čaje)

• ogled in hranjenje jelenov

• sprehod v lastni režiji po idilični vasi Olimje (samostan z 
zeliščnim vrtom in 3. najstarejša lekarna v EU, 
čokoladnica, golf igrišče, domača pivovarna)

• pokušina salam in sira v trgovinici »Zlata skrinjica«

Informacije:
BORUT JEŽOVNIK S.P
T: 03 582 90 46 
E: info@jelenov-greben.si

www.petrol.si

98,00 €Cena: 

Darilni bon za dve osebi

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Oddih  "ZAPELJI ME" 
za 2 osebi / 2 dni     
6 razlogov za nakup doživetja: 
• 1x nočitev z zajtrkom za 2 osebi

• darilce iz trgovine "Zlata skrinjica"

• neomejena uporaba Wellnessa Lara (jaccuzzi, savne, 
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• ogled in hranjenje jelenov
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zeliščnim vrtom in 3. najstarejša lekarna v EU, 
čokoladnica, golf igrišče, domača pivovarna)

• pokušina salam in sira v trgovinici »Zlata skrinjica«

Informacije:
BORUT JEŽOVNIK S.P
T: 03 582 90 46 
E: info@jelenov-greben.si

www.petrol.si

Darilni bon Terme Tuhelj

Podarite darilni bon Term Tuhelj. Pobeg od skrbi, 
razvajanje v dvoje ali solo, popolno sprostitev ... z eno 
besedo - podarite čas zase! 

Informacije in rezervacije:
Terme Tuhelj d.o.o.
T: 00 385 49 203 750
E: info@terme-tuhelj.hr 

Darilni bon je unovčljiv v Termah Tuhelj in velja vse dni v tednu, 12 mesecev od 
datuma izdaje.

www.petrol.si
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18,00 €Cena: 

Celodnevno kopanje s kosilom za 1 osebo

20,00 €Cena: 

Darllni bon Terme Tuhelj

50,00 €Cena: 

Darilni bon Terme Tuhelj

59,00 €Cena: 

Kopanje, savna in masaža s termalnim blatom 60 
minut, za 1 osebo

310,00 €Cena: 

Oddih vTermah Tuhelj, Hotel Well****
Vikend paket za 2 osebi v Premium sobi

Darilni bon je unovčljiv v Termah Tuhelj.
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Darilni bon Terme Tuhelj
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razvajanje v dvoje ali solo, popolno sprostitev ... z eno 
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Informacije in rezervacije:
Terme Tuhelj d.o.o.
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Terme in smučišče, Hotel Cerkno

Informacije in rezervacije:
Hotel Cerkno d.o.o. Sedejev trg 8, 5282 
Cerkno
T: 05 37 43 400
E: info@hotel-cerkno.si

www.petrol.si

Obdarite svoje najdražje s storitvami v Hotelu Cerkno, 
sproščanjem v Termah Cerkno in smučanjem na 
najmodernejšem in večkrat nagrajenem smučišču Cerkno.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Hotel Cerkno

50,00 €Cena: 

Darilni bon Hotel Cerkno

Darilni bon je vnovčljiv v Hotelu Cerkno, Termah Cerkno in smučišču Cerkno.

Terme in smučišče, Hotel Cerkno

Informacije in rezervacije:
Hotel Cerkno d.o.o. Sedejev trg 8, 5282 
Cerkno
T: 05 37 43 400
E: info@hotel-cerkno.si

www.petrol.si

Obdarite svoje najdražje s storitvami v Hotelu Cerkno, 
sproščanjem v Termah Cerkno in smučanjem na 
najmodernejšem in večkrat nagrajenem smučišču Cerkno.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Hotel Cerkno

50,00 €Cena: 

Darilni bon Hotel Cerkno

Darilni bon je vnovčljiv v Hotelu Cerkno, Termah Cerkno in smučišču Cerkno.

Krvavec, aktivni poleti in pozimi 

Informacije:
RTC Krvavec d.o.o.
T: 04 252 59 11
E: info@rtc-krvavec.si
I: www.rtc-krvavec.si

Krvavec - za popolno zimsko ali poletno doživetje! Pozimi 
odlično urejene smučarske proge, nočno sankanje, poleti 
Bike park, Pot pastirskih škratov, pustolovski park, 
adrenalinski spusti. Tudi zaradi prijetnega vzdušja, prijazne 
postrežbe in številnih zabav bodo obiskovalci s Krvavca 
odšli zadovoljni … in se kmalu spet vrnili! Razveselite svoje 
najbližje in jim podarite zimsko ali poletno pravljico na 
Krvavcu! 

20,00 €Cena: 

Darilni bon Krvavec

50,00 €Cena: 

Darilni bon Krvavec

Darilni bon je vnovčljiv na blagajni RTC Krvavec.

wwww.petrol.si

Krvavec, aktivni poleti in pozimi 
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Darilni bon je vnovčljiv na blagajni RTC Krvavec.

www.petrol.si
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Krvavec, aktivni poleti in pozimi 
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Darilni bon Rogla

Informacije:
Unitur d.o.o.
T: 03 757 71 88
E: unitur@unitur.eu 
I: www.rogla.eu  

Rogla je prava izbira za vse, ki svoj življenjski slog 
povezujejo z aktivnim preživljanjem prostega časa v naravi. 
Kombinacija neponovljive narave, prijetne srednjegorske 
klime, številnih možnosti za šport, rekreacijo, zdravje in 
dobro počutje, pristnih kulinaričnih dobrot ter nepozabnih 
doživetij obiskovalce navduši v vseh letnih časih.

35,00 €Cena: 

Dnevna smučarska vozovnica na Rogli

Veljavnost darilnega bona je do zaključka smučarske sezone 2019/2020. 

wwww.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Rogla in Terme Zreče

50,00 €Cena: 

Darilni bon Rogla in Terme Zreče

Darilni bon se lahko koristi za Turistični center Rogla in Terme Zreče.

Darilni bon Rogla

Informacije:
Unitur d.o.o.
T: 03 757 71 88
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dobro počutje, pristnih kulinaričnih dobrot ter nepozabnih 
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20,00 €Cena: 

Darilni bon Rogla in Terme Zreče

50,00 €Cena: 

Darilni bon Rogla in Terme Zreče

Darilni bon se lahko koristi za Turistični center Rogla in Terme Zreče.

Privoščite si ali podarite prijateljem enourno vožnjo po Ljubljanici z ogledom 
starega mestnega jedra Ljubljane po vodi.

15,00 €Cena: 

Enourna vožnja po Ljubljanici z ogledom starega 
mestnega jedra po vodi

Peljite svojo boljšo polovico na romantično vožnjo po Ljubljanici in ogled 
starega mestnega jedra po vodi. Na krovu bosta nazdravila s šampanjcem, 
se simbolično zaobljubila in ljubezen zapečatila s ključavnico.

150,00 €Cena: 

Zasebna enourna romantična vožnja po Ljubljanici z 
ogledom starega mestnega jedra, šampanjcem in 
ljubezensko zaobljubo

Privoščite vaši družini ali prijateljem (max 40 oseb) zabavno in poučno 
enourno vožnjo po Ljubljanici z vodenim ogledom starega mestnega jedra po 
vodi in zgodovinsko pripovedjo. 

160,00 €Cena: 

Vodena enourna družinska ali skupinska vožnja po 
Ljubljanici z ogledom starega mestnega jedra in 
pijačo 

Informacije in rezervacije:
Mediteranski inštitut za monitoring
T: 031 350 266
E: andreja.jagric@mim.si 
I: www.mim.si

Enourna vožnja po Ljubljanici

www.petrol.si
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pijačo 

Informacije in rezervacije:
Mediteranski inštitut za monitoring
T: 031 350 266
E: andreja.jagric@mim.si 
I: www.mim.si

Enourna vožnja po Ljubljanici

www.petrol.si
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Privoščite si ali podarite prijateljem enourno vožnjo po Ljubljanici z ogledom 
starega mestnega jedra Ljubljane po vodi.

15,00 €Cena: 

Enourna vožnja po Ljubljanici z ogledom starega 
mestnega jedra po vodi

Peljite svojo boljšo polovico na romantično vožnjo po Ljubljanici in ogled 
starega mestnega jedra po vodi. Na krovu bosta nazdravila s šampanjcem, 
se simbolično zaobljubila in ljubezen zapečatila s ključavnico.

150,00 €Cena: 

Zasebna enourna romantična vožnja po Ljubljanici z 
ogledom starega mestnega jedra, šampanjcem in 
ljubezensko zaobljubo

Privoščite vaši družini ali prijateljem (max 40 oseb) zabavno in poučno 
enourno vožnjo po Ljubljanici z vodenim ogledom starega mestnega jedra po 
vodi in zgodovinsko pripovedjo. 

160,00 €Cena: 

Vodena enourna družinska ali skupinska vožnja po 
Ljubljanici z ogledom starega mestnega jedra in 
pijačo 

Informacije in rezervacije:
Mediteranski inštitut za monitoring
T: 031 350 266
E: andreja.jagric@mim.si 
I: www.mim.si

Enourna vožnja po Ljubljanici
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55,00 €Cena: 

Darilni bon za eno osebo (3 ure)

Doživetje se izvaja celo leto. Primerno je za osebe starejše od 7 let. Udeleženci naj 
imajo s seboj športno obutev. Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Zip Line Bovec
Spektakularni spusti po jeklenih vrveh v enem največjih Zip 
Line parkov v Evropi, v neokrnjeni gorski dolini Krnica v 
Kaninskem pogorju, so doživetje, ki vam bo pognalo kri po 
žilah. Izkušnja je nepopisna!

Informacije:
Adrenalin park Bovec
T: 040 639 433 
E: info@aktivniplanet.si

www.petrol.si
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Darilni bon za eno osebo (3 ure)
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50,00 €Cena: 

Darilni bon za eno osebo (60 min)

Doživetje se izvaja celo leto. Primerno je za osebe starejše od 7 let. Udeleženci naj 
imajo s seboj športno obutev.. Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Letenje v vetrovniku Logatec  
Bi se radi počutili svobodno, neizmerno zadovoljno in 
veselo? Izpolnite svoje sanje in poletite v prvem vetrovniku 
v Sloveniji. 

Informacije:
Aerodium Logatec
T: 059 943 100 
E: info@aerodium.si
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145,00 €Cena: 

Postani pilot / Logarska dolina in Kamniške Alpe 

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. Polet traja 45 min. Uvodni let je namenjen 
seznanjanju letenja za vse, ki si želijo vstopiti v svet letalstva. Za razliko od 
panoramskega leta, poskušamo potniku v letalu pričarati ne le lepoto razgleda, 
temveč predvsem prve občutke, ki jih ima pilot. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Postani pilot
Letenje v dvosedežnem letalu, kjer boste lahko poskusili 
sami prijeti za krmilno palico in pod vodstvom izkušenega 
inštruktorja doživeli prave občutke pilotiranja. 

Informacije:
Letališče Šoštanj, Topolšica 207c
T: 031 650 007 
E: info@solton.si

www.petrol.si
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110,00 €Cena: 

Darilni bon za eno osebo (2-3 ure)

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Polet z jadralnim padalom 
Polet z jadralnim padalom v tandemu z izkušenim pilotom 
je preprost način, da na svet pogledamo z drugačne 
perspektive. Navdušenje in užitek, ki bosta pogumneže 
navdala med preletom čarobne Gorenjske pokrajine, sta 
zagotovilo, da adrenalinskega doživetja zlepa ne bodo 
pozabili.   

Informacije:
Met d.o.o.
T: 041 632 843 
E: klemen.peljhan@gmail.com

www.petrol.si
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110,00 €Cena: 

Darilni bon za eno osebo (2-3 ure)

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com
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44,00 €Cena: 

Darilni bon za eno osebo (2,5 ure)

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
V sodelovanju z mojedarilo.com

Adrenalinski rafting na Soči  
Rafting je nepozabna, mokra zabava na reki Soči. 
Navdušenci bodo premagovali brzice, se izogibali skalam 
in plavali v kristalno čisti vodi.     

Informacije:
AKTIVNI PLANET d.o.o.
T: 040 639 433
E: info@aktivniplanet.si

www.petrol.si
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Darilna vstopnica SiTi Teater BTC

Informacije:
Kreker d.o.o., Ljubljana
T: 070 940 940
E: info@sititeater.si
I: www.sititeater.si

Podarite tisto, kar pričara nasmeh. Tisto, kar pogreje, 
naježi kožo in zbudi telo. Tisto, kar prinese iskrice v oči! 
Podarite darilno vstopnico SiTi Teatra BTC!

www.petrol.si

17,00 €Cena: 

Darilna vstopnica SiTi Teater BTC
Ogled predstave/koncerta v sezoni 2019/20

Darilni bon je vnovčljiv za predstave v SiTi Teatru BTC ob obvezni predhodni 
rezervaciji na info@sititeater.si ali 070 940 940 (ta je možna do zasedenosti mest oz. 
najkasneje 3 dni pred izbranim dogodkom). Velja v sezoni 2019/2020.
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Darilna vstopnica SiTi Teater BTC

Informacije:
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Darilni bon Špas teater

Informacije:
Kulturno društvo Špas teater
I: www.spasteater.si

Razveselite svoje najbližje, prijatelje in znance ter jim 
podarite sprostitev in večer poln smeha in zabave! 

22,00 €Cena: 

Vrednostni bon za nakup vstopnice v Špas teatru

Darilni bon je potrebno izkoristiti v času veljavnosti, ki je zapisan na darilnem bonu.w
Darilni bon ni vnovčljiv za gotovino, prav tako ne vračamo morebitne razlike do cen 
vstopnic. Po pretečenem datumu darilni bon ni več vnovčljiv. Darilni bon ne velja za 
Silvestrsko predstavo. Darilni bon je možno vnovčiti samo za predstave Špas teatra 
v Kulturnem domu Mengeš. Darilni bon ni možno vnovčiti za predstave Špas teatra 
v drugih krajih in drugih dvoranah po Sloveniji. Pri predstavah, kjer je cena vstopnice 
višja od 22 €, je potrebno poravnati razliko do cene vstopnice (gostovanja oziroma 
koprodukcijske predstave).

www.petrol.si
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Darilni bon AMZS za program 
varne vožnje 

Informacije in prijave:
AMZS d.d., PE Center varne vožnje
T: 080 26 36
E: cvv@amzs.si
I: amzs.si/cvv 

Obdarujte izven okvirjev z darilnim bonom AMZS. Za varno 
in brezskrbno mobilnost vaših najbližjih.

162,00 €Cena: 

Intenzivni tečaj varne vožnje za avtomobiliste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

150,00 €Cena: 

Intenzivni tečaj varne vožnje za motoriste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

180,00 €Cena: 

Nadaljevalni tečaj varne vožnje za avtomobiliste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

168,00 €Cena: 

Nadaljevalni tečaj varne vožnje za motoriste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

125,00 €Cena: 

Dodatno usposabljanje za voznike začetnike 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

Bona ni mogoče zamenjati ali unovčiti za katerokoli drugo storitev. Pri nakupu bona 
ni mogoče uveljavljati popustov, ki so možni na prodajnih mestih AMZS. Veljavnost 
bonov 1 leto od datuma nakupa. Bon je prenosljiv in ni izplačljiv v gotovini. 

wwww.petrol.si
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Darilni bon AMZS za program 
varne vožnje 

Informacije in prijave:
AMZS d.d., PE Center varne vožnje
T: 080 26 36
E: cvv@amzs.si
I: amzs.si/cvv 

Obdarujte izven okvirjev z darilnim bonom AMZS. Za varno 
in brezskrbno mobilnost vaših najbližjih.

162,00 €Cena: 

Intenzivni tečaj varne vožnje za avtomobiliste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

150,00 €Cena: 

Intenzivni tečaj varne vožnje za motoriste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

180,00 €Cena: 

Nadaljevalni tečaj varne vožnje za avtomobiliste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

168,00 €Cena: 

Nadaljevalni tečaj varne vožnje za motoriste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

125,00 €Cena: 

Dodatno usposabljanje za voznike začetnike 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

Bona ni mogoče zamenjati ali unovčiti za katerokoli drugo storitev. Pri nakupu bona 
ni mogoče uveljavljati popustov, ki so možni na prodajnih mestih AMZS. Veljavnost 
bonov 1 leto od datuma nakupa. Bon je prenosljiv in ni izplačljiv v gotovini. 
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T: 080 26 36
E: cvv@amzs.si
I: amzs.si/cvv 

Obdarujte izven okvirjev z darilnim bonom AMZS. Za varno 
in brezskrbno mobilnost vaših najbližjih.

162,00 €Cena: 

Intenzivni tečaj varne vožnje za avtomobiliste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

150,00 €Cena: 

Intenzivni tečaj varne vožnje za motoriste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

180,00 €Cena: 

Nadaljevalni tečaj varne vožnje za avtomobiliste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

168,00 €Cena: 

Nadaljevalni tečaj varne vožnje za motoriste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

125,00 €Cena: 

Dodatno usposabljanje za voznike začetnike 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

Bona ni mogoče zamenjati ali unovčiti za katerokoli drugo storitev. Pri nakupu bona 
ni mogoče uveljavljati popustov, ki so možni na prodajnih mestih AMZS. Veljavnost 
bonov 1 leto od datuma nakupa. Bon je prenosljiv in ni izplačljiv v gotovini. 

wwww.petrol.si

Darilni bon AMZS za program 
varne vožnje 

Informacije in prijave:
AMZS d.d., PE Center varne vožnje
T: 080 26 36
E: cvv@amzs.si
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Obdarujte izven okvirjev z darilnim bonom AMZS. Za varno 
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150,00 €Cena: 

Intenzivni tečaj varne vožnje za motoriste 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

180,00 €Cena: 
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v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

125,00 €Cena: 

Dodatno usposabljanje za voznike začetnike 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem

Bona ni mogoče zamenjati ali unovčiti za katerokoli drugo storitev. Pri nakupu bona 
ni mogoče uveljavljati popustov, ki so možni na prodajnih mestih AMZS. Veljavnost 
bonov 1 leto od datuma nakupa. Bon je prenosljiv in ni izplačljiv v gotovini. 
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Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo je namenjen vsem tistim 
voznikom, ki so si s prehitro vožnjo pridobili več kot 4 in ne več kot 17 
kazenskih točk. Tečaj poteka po zakonsko predpisanem programu. Po 
opravljenem tečaju se vozniku izbrišejo 4 kazenske točke iz evidence 
kazenskih točk.

240,00 €Cena: 

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo – 
izbris točk

Center varne vožnje Blagomix - 
Logatec, Poligon Logatec

Informacije in prijave:
BLAGO-MIX d.o.o.
T: 051 22 31 61
E: info@varnavoznja.eu
I: www.varnavoznja.eu

150,00 €Cena: 

Osnovni tečaj varne vožnje – teoretični in praktični del

Osnovni tečaj varne vožnje je namenjen vsem tistim, ki si želijo preizkusiti 
svoje vozilo oziroma svoje vozniške sposobnosti. Na osnovnem tečaju bodo 
vozniki spoznali pravilni sedežni položaj, pravilno tehniko zaviranja v sili, 
pravilne reakcije pri zanosu zadka vozila, oziroma kako reagirati v primeru 
vstopa v ovinek s previsoko hitrostjo. 

Center varne vožnje Blagomix – Logatec ima pooblastilo 
Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 
za izvajanje zakonsko predpisanih tečajev varne vožnje 
(voznik začetnik, izbris kazenskih točk, tečaj varne vožnje 
za voznike povratnike, tečaj varne vožnje po napotilu 
sodišča). 

www.petrol.si

125,00 €Cena: 

Varna vožnja za voznike začetnike

Program varne vožnje za voznika začetnika je namenjen vsem voznikom, ki 
so prvič opravili vozniško dovoljenje po 13. 8. 2010 in imajo minimalno 6 
mesecev vozniških izkušenj. Z opravljenim tečajem, si lahko voznik začetnik 
po izteku staža voznika začetnika podaljša vozniško dovoljenje. Tečaj varne 
vožnje za voznika začetnika se izvaja po zakonsko predpisanem programu 
in obsega skupinsko delavnico in praktični del. Dolžina programa je 10 
pedagoških ur. 

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo je namenjen vsem tistim 
voznikom, ki so si s prehitro vožnjo pridobili več kot 4 in ne več kot 17 
kazenskih točk. Tečaj poteka po zakonsko predpisanem programu. Po 
opravljenem tečaju se vozniku izbrišejo 4 kazenske točke iz evidence 
kazenskih točk.

240,00 €Cena: 

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo – 
izbris točk

Center varne vožnje Blagomix - 
Logatec, Poligon Logatec

Informacije in prijave:
BLAGO-MIX d.o.o.
T: 051 22 31 61
E: info@varnavoznja.eu
I: www.varnavoznja.eu

150,00 €Cena: 

Osnovni tečaj varne vožnje – teoretični in praktični del

Osnovni tečaj varne vožnje je namenjen vsem tistim, ki si želijo preizkusiti 
svoje vozilo oziroma svoje vozniške sposobnosti. Na osnovnem tečaju bodo 
vozniki spoznali pravilni sedežni položaj, pravilno tehniko zaviranja v sili, 
pravilne reakcije pri zanosu zadka vozila, oziroma kako reagirati v primeru 
vstopa v ovinek s previsoko hitrostjo. 

Center varne vožnje Blagomix – Logatec ima pooblastilo 
Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 
za izvajanje zakonsko predpisanih tečajev varne vožnje 
(voznik začetnik, izbris kazenskih točk, tečaj varne vožnje 
za voznike povratnike, tečaj varne vožnje po napotilu 
sodišča). 

www.petrol.si

125,00 €Cena: 

Varna vožnja za voznike začetnike

Program varne vožnje za voznika začetnika je namenjen vsem voznikom, ki 
so prvič opravili vozniško dovoljenje po 13. 8. 2010 in imajo minimalno 6 
mesecev vozniških izkušenj. Z opravljenim tečajem, si lahko voznik začetnik 
po izteku staža voznika začetnika podaljša vozniško dovoljenje. Tečaj varne 
vožnje za voznika začetnika se izvaja po zakonsko predpisanem programu 
in obsega skupinsko delavnico in praktični del. Dolžina programa je 10 
pedagoških ur. 

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo je namenjen vsem tistim 
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Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo – 
izbris točk

Center varne vožnje Blagomix - 
Logatec, Poligon Logatec

Informacije in prijave:
BLAGO-MIX d.o.o.
T: 051 22 31 61
E: info@varnavoznja.eu
I: www.varnavoznja.eu

150,00 €Cena: 

Osnovni tečaj varne vožnje – teoretični in praktični del

Osnovni tečaj varne vožnje je namenjen vsem tistim, ki si želijo preizkusiti 
svoje vozilo oziroma svoje vozniške sposobnosti. Na osnovnem tečaju bodo 
vozniki spoznali pravilni sedežni položaj, pravilno tehniko zaviranja v sili, 
pravilne reakcije pri zanosu zadka vozila, oziroma kako reagirati v primeru 
vstopa v ovinek s previsoko hitrostjo. 

Center varne vožnje Blagomix – Logatec ima pooblastilo 
Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 
za izvajanje zakonsko predpisanih tečajev varne vožnje 
(voznik začetnik, izbris kazenskih točk, tečaj varne vožnje 
za voznike povratnike, tečaj varne vožnje po napotilu 
sodišča). 
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125,00 €Cena: 

Varna vožnja za voznike začetnike

Program varne vožnje za voznika začetnika je namenjen vsem voznikom, ki 
so prvič opravili vozniško dovoljenje po 13. 8. 2010 in imajo minimalno 6 
mesecev vozniških izkušenj. Z opravljenim tečajem, si lahko voznik začetnik 
po izteku staža voznika začetnika podaljša vozniško dovoljenje. Tečaj varne 
vožnje za voznika začetnika se izvaja po zakonsko predpisanem programu 
in obsega skupinsko delavnico in praktični del. Dolžina programa je 10 
pedagoških ur. 

Darilni bon Baby Center

Informacije:
Baby Center d.o.o.
T: 080 28 81
E: poprodajna.sluzba@baby-center.si
I: www.babycenter.si

Presenetite svoje najbližje z darilnimi boni Baby Center!

5,00 €Cena: 

Darilni bon Baby Center

10,00 €Cena: 

Darilni bon Baby Center

20,00 €Cena: 

Darilni bon Baby Center

Darilni boni so unovčljivi v vseh prodajalnah Baby Center, razen v spletni trgovini.

www.petrol.si

Darilni bon Baby Center

Informacije:
Baby Center d.o.o.
T: 080 28 81
E: poprodajna.sluzba@baby-center.si
I: www.babycenter.si

Presenetite svoje najbližje z darilnimi boni Baby Center!

5,00 €Cena: 
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10,00 €Cena: 

Darilni bon Baby Center

20,00 €Cena: 

Darilni bon Baby Center

Darilni boni so unovčljivi v vseh prodajalnah Baby Center, razen v spletni trgovini.

www.petrol.si
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Darilni bon Baby Center

Informacije:
Baby Center d.o.o.
T: 080 28 81
E: poprodajna.sluzba@baby-center.si
I: www.babycenter.si

Presenetite svoje najbližje z darilnimi boni Baby Center!

5,00 €Cena: 

Darilni bon Baby Center

10,00 €Cena: 

Darilni bon Baby Center

20,00 €Cena: 

Darilni bon Baby Center

Darilni boni so unovčljivi v vseh prodajalnah Baby Center, razen v spletni trgovini.
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Darilni bon Baby Center

Informacije:
Baby Center d.o.o.
T: 080 28 81
E: poprodajna.sluzba@baby-center.si
I: www.babycenter.si

Presenetite svoje najbližje z darilnimi boni Baby Center!

5,00 €Cena: 

Darilni bon Baby Center

10,00 €Cena: 

Darilni bon Baby Center

20,00 €Cena: 

Darilni bon Baby Center

Darilni boni so unovčljivi v vseh prodajalnah Baby Center, razen v spletni trgovini.

www.petrol.si
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10,00 €Cena: 

Darilni bon Pikapolonica

20,00 €Cena: 

Darilni bon Pikapolonica

Darilni bon Pikapolonica

www.petrol.si

Informacije:
Pikapoka d.o.o. 
T: 08 20 08 600
E: info@pikapolonica.com
I: www.pikapolonica.si

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. Darilni boni so unovčljivi v vseh 
prodajalnah, razen v spletni trgovini.

Presenetite svoje najbližje z darilnimi boni Pikapolonica.

10,00 €Cena: 

Darilni bon Pikapolonica

20,00 €Cena: 

Darilni bon Pikapolonica

Darilni bon Pikapolonica

www.petrol.si

Informacije:
Pikapoka d.o.o. 
T: 08 20 08 600
E: info@pikapolonica.com
I: www.pikapolonica.si

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. Darilni boni so unovčljivi v vseh 
prodajalnah, razen v spletni trgovini.

Presenetite svoje najbližje z darilnimi boni Pikapolonica.

10,00 €Cena: 

Darilni bon DZS

20,00 €Cena: 

Darilni bon DZS

Bon je unovčljiv v vseh knjigarnah in papirnicah DZS, razen v spletnem 
nakupovalnem centru DZS. Vrednostni bon je unovčljiv 12 mesecev od datuma 
nakupa. V primeru, da se celotna vrednost ne izkoristi, DZS gotovine ne izplačuje.

Darilni bon DZS
Vse za šolo in pisarno, izbrana darila in prijetno branje. Za 
vse okuse in vsak žep. Knjigarne in papirnice DZS. 

Informacije:
DZS, d.d.
T: 01 58 67 130, 01 58 67 105
E: marketing@dzs.si
I: www.dzs.si

www.petrol.si

10,00 €Cena: 

Darilni bon DZS

20,00 €Cena: 

Darilni bon DZS

Bon je unovčljiv v vseh knjigarnah in papirnicah DZS, razen v spletnem 
nakupovalnem centru DZS. Vrednostni bon je unovčljiv 12 mesecev od datuma 
nakupa. V primeru, da se celotna vrednost ne izkoristi, DZS gotovine ne izplačuje.

Darilni bon DZS
Vse za šolo in pisarno, izbrana darila in prijetno branje. Za 
vse okuse in vsak žep. Knjigarne in papirnice DZS. 

Informacije:
DZS, d.d.
T: 01 58 67 130, 01 58 67 105
E: marketing@dzs.si
I: www.dzs.si

www.petrol.si
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10,00 €Cena: 

Darilni bon DZS

20,00 €Cena: 

Darilni bon DZS

Bon je unovčljiv v vseh knjigarnah in papirnicah DZS, razen v spletnem 
nakupovalnem centru DZS. Vrednostni bon je unovčljiv 12 mesecev od datuma 
nakupa. V primeru, da se celotna vrednost ne izkoristi, DZS gotovine ne izplačuje.

Darilni bon DZS
Vse za šolo in pisarno, izbrana darila in prijetno branje. Za 
vse okuse in vsak žep. Knjigarne in papirnice DZS. 

Informacije:
DZS, d.d.
T: 01 58 67 130, 01 58 67 105
E: marketing@dzs.si
I: www.dzs.si

www.petrol.si

10,00 €Cena: 

Darilni bon DZS

20,00 €Cena: 

Darilni bon DZS

Bon je unovčljiv v vseh knjigarnah in papirnicah DZS, razen v spletnem 
nakupovalnem centru DZS. Vrednostni bon je unovčljiv 12 mesecev od datuma 
nakupa. V primeru, da se celotna vrednost ne izkoristi, DZS gotovine ne izplačuje.

Darilni bon DZS
Vse za šolo in pisarno, izbrana darila in prijetno branje. Za 
vse okuse in vsak žep. Knjigarne in papirnice DZS. 

Informacije:
DZS, d.d.
T: 01 58 67 130, 01 58 67 105
E: marketing@dzs.si
I: www.dzs.si

www.petrol.si
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10,00 €Cena: 

Darilni bon Mladinska knjiga

15,00 €Cena: 

Darilni bon Mladinska knjiga

20,00 €Cena: 

Darilni bon Mladinska knjiga

50,00 €Cena: 

Darilni bon Mladinska knjiga

Darilni bon Mladinska Knjiga

www.petrol.si

Če želite svoje najdražje posebej razveseliti ter jim 
pokazati, kako jih poznate in cenite, jim podarite knjigo. V 
Mladinski knjigi bodo našli knjige vseh vrst ter številna 
druga lepa darila.

Informacije:
Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o.
T:  01 588 74 25
E: info@mk-trgovina.si
I: www.mladinska.com

Darilni bon lahko unovčite v vseh knjigarnah in papirnicah Mladinske knjige po 
Sloveniji. Seznam prodajaln najdete na www.mladinska.com. Bon ne velja za 
nakupe na www.emka.si, v Svetu knjige in Ciciklubu. Menjava za gotovino ni 
možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. Veljavnost: 12 mesecev od datuma 
izdaje.

10,00 €Cena: 

Darilni bon Mladinska knjiga

15,00 €Cena: 

Darilni bon Mladinska knjiga

20,00 €Cena: 

Darilni bon Mladinska knjiga

50,00 €Cena: 

Darilni bon Mladinska knjiga

Darilni bon Mladinska Knjiga

www.petrol.si

Če želite svoje najdražje posebej razveseliti ter jim 
pokazati, kako jih poznate in cenite, jim podarite knjigo. V 
Mladinski knjigi bodo našli knjige vseh vrst ter številna 
druga lepa darila.

Informacije:
Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o.
T:  01 588 74 25
E: info@mk-trgovina.si
I: www.mladinska.com

Darilni bon lahko unovčite v vseh knjigarnah in papirnicah Mladinske knjige po 
Sloveniji. Seznam prodajaln najdete na www.mladinska.com. Bon ne velja za 
nakupe na www.emka.si, v Svetu knjige in Ciciklubu. Menjava za gotovino ni 
možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. Veljavnost: 12 mesecev od datuma 
izdaje.

Darilni bon Merkur

Informacije:
Merkur trgovina, d.d.
T: 04 258 80 00
E: info@merkur.si
I: www.merkur.si

Obdarujte z darilnim bonom Merkur.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Merkur

Darilni bon je unovčljiv v vseh trgovskih centrih Merkur v Sloveniji, ne velja pa v 
franšiznih prodajalnah Merkur.

www.petrol.si

Darilni bon Merkur

Informacije:
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Darilni bon Merkur

Informacije:
Merkur trgovina, d.d.
T: 04 258 80 00
E: info@merkur.si
I: www.merkur.si

Obdarujte z darilnim bonom Merkur.

20,00 €Cena: 
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franšiznih prodajalnah Merkur.
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20,00 €Cena: 

Darilni bon za spletno trgovino solzivec.si

50,00 €Cena: 

Darilni bon za spletno trgovino solzivec.si

Darilni bon Solzivci Sabre

www.petrol.si

Informacije:
SGB, varnostno svetovanje d.o.o. , 
Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana 
T: 040 200 009
E: info@solzivec.si
I: www.solzivec.si

Darilni bon je veljaven 12 mesecev od datuma izdaje.

20,00 €Cena: 

Darilni bon za spletno trgovino solzivec.si

50,00 €Cena: 

Darilni bon za spletno trgovino solzivec.si

Darilni bon Solzivci Sabre

www.petrol.si

Informacije:
SGB, varnostno svetovanje d.o.o. , 
Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana 
T: 040 200 009
E: info@solzivec.si
I: www.solzivec.si

Darilni bon je veljaven 12 mesecev od datuma izdaje.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Lipica & Hotel Maestoso****

50,00 €Cena: 

Darilni bon Lipica & Hotel Maestoso****

Darilni bon Kobilarna Lipica 
& Hotel Maestoso****

www.petrol.si

Edinstveno doživetje v pravljični pokrajini z mogočnimi 
belimi lipicanci. Podarite ogled 439. let starega posestva, 
znamenite predstave ali kraško kulinarično doživetje.

Informacije in rezervacije:
Holding Kobilarna Lipica d.o.o. , Lipica 5, 
6219 Sežana
T: 05 739 1696
E: booking@lipica.org

Darilni bon je vnovčjiv v Kobilarni Lipica in za storitve Hotela Maestoso. 
Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 

20,00 €Cena: 

Darilni bon Lipica & Hotel Maestoso****

50,00 €Cena: 

Darilni bon Lipica & Hotel Maestoso****

Darilni bon Kobilarna Lipica 
& Hotel Maestoso****

www.petrol.si

Edinstveno doživetje v pravljični pokrajini z mogočnimi 
belimi lipicanci. Podarite ogled 439. let starega posestva, 
znamenite predstave ali kraško kulinarično doživetje.

Informacije in rezervacije:
Holding Kobilarna Lipica d.o.o. , Lipica 5, 
6219 Sežana
T: 05 739 1696
E: booking@lipica.org

Darilni bon je vnovčjiv v Kobilarni Lipica in za storitve Hotela Maestoso. 
Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
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20,00 €Cena: 

Darilni bon Lipica & Hotel Maestoso****

50,00 €Cena: 

Darilni bon Lipica & Hotel Maestoso****

Darilni bon Kobilarna Lipica 
& Hotel Maestoso****

www.petrol.si

Edinstveno doživetje v pravljični pokrajini z mogočnimi 
belimi lipicanci. Podarite ogled 439. let starega posestva, 
znamenite predstave ali kraško kulinarično doživetje.

Informacije in rezervacije:
Holding Kobilarna Lipica d.o.o. , Lipica 5, 
6219 Sežana
T: 05 739 1696
E: booking@lipica.org

Darilni bon je vnovčjiv v Kobilarni Lipica in za storitve Hotela Maestoso. 
Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 

20,00 €Cena: 

Darilni bon Lipica & Hotel Maestoso****

50,00 €Cena: 

Darilni bon Lipica & Hotel Maestoso****

Darilni bon Kobilarna Lipica 
& Hotel Maestoso****

www.petrol.si

Edinstveno doživetje v pravljični pokrajini z mogočnimi 
belimi lipicanci. Podarite ogled 439. let starega posestva, 
znamenite predstave ali kraško kulinarično doživetje.

Informacije in rezervacije:
Holding Kobilarna Lipica d.o.o. , Lipica 5, 
6219 Sežana
T: 05 739 1696
E: booking@lipica.org

Darilni bon je vnovčjiv v Kobilarni Lipica in za storitve Hotela Maestoso. 
Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
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Arboretum Volčji Potok - vabljeni 
na sprehod v vseh letnih časih

www.petrol.si

Arboretum Volčji Potok  je biser slovenske vrtne kulture. Je 
javni  park, ki se razteza na 85 ha površine ob potokih in 
livadah ob gozdu. V krajinsko oblikovanih zasaditvah je na 
ogled več kot 3000 vrst in sort okrasne drevnine in 
drugega rastlinja. 

Informacije::
Arboretum Volčji Potok
T:  01 831 23 45
E: info@arboretum.si
I: www.arboretum.si

Darilni bon lahko vnovčite za nakup vstopnic na blagajni vhoda v park ali za nakup 
v Vrtnih centrih Arboretum v Volčjem Potoku in Celju. 

20,00 €Cena: 

Darilni bon Arboretum Volčji Potok

50,00 €Cena: 

Darilni bon Arboretum Volčji Potok

Arboretum Volčji Potok - vabljeni 
na sprehod v vseh letnih časih

www.petrol.si

Arboretum Volčji Potok  je biser slovenske vrtne kulture. Je 
javni  park, ki se razteza na 85 ha površine ob potokih in 
livadah ob gozdu. V krajinsko oblikovanih zasaditvah je na 
ogled več kot 3000 vrst in sort okrasne drevnine in 
drugega rastlinja. 

Informacije::
Arboretum Volčji Potok
T:  01 831 23 45
E: info@arboretum.si
I: www.arboretum.si

Darilni bon lahko vnovčite za nakup vstopnic na blagajni vhoda v park ali za nakup 
v Vrtnih centrih Arboretum v Volčjem Potoku in Celju. 

20,00 €Cena: 

Darilni bon Arboretum Volčji Potok

50,00 €Cena: 

Darilni bon Arboretum Volčji Potok

Darilni bon je vnovcljiv v PE Kolosej Ljubljana BTC, na blagajni (ne velja za
spletno prodajo).

Darilni bon Kolosej kino paket

Informacije in rezervacije:
Kolosej BTC
T: 01 8107 100
E: info@kolosej.si
I: www.kolosej.si

www.petrol.si

2 vstopnici za ogled 2D filma, velike kokice in dve točeni pijači 0,4 L (Pepsi ali
Ora)

22,00 €Cena: 

Darilni bon Kolosej
Darilni bon je vnovcljiv v PE Kolosej Ljubljana BTC, na blagajni (ne velja za
spletno prodajo).

Darilni bon Kolosej kino paket

Informacije in rezervacije:
Kolosej BTC
T: 01 8107 100
E: info@kolosej.si
I: www.kolosej.si

www.petrol.si

2 vstopnici za ogled 2D filma, velike kokice in dve točeni pijači 0,4 L (Pepsi ali
Ora)

22,00 €Cena: 

Darilni bon Kolosej
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Darilni bon je vnovcljiv v PE Kolosej Ljubljana BTC, na blagajni (ne velja za
spletno prodajo).

Darilni bon Kolosej kino paket

Informacije in rezervacije:
Kolosej BTC
T: 01 8107 100
E: info@kolosej.si
I: www.kolosej.si

www.petrol.si

2 vstopnici za ogled 2D filma, velike kokice in dve točeni pijači 0,4 L (Pepsi ali
Ora)

22,00 €Cena: 

Darilni bon Kolosej
Darilni bon je vnovcljiv v PE Kolosej Ljubljana BTC, na blagajni (ne velja za
spletno prodajo).

Darilni bon Kolosej kino paket

Informacije in rezervacije:
Kolosej BTC
T: 01 8107 100
E: info@kolosej.si
I: www.kolosej.si

www.petrol.si

2 vstopnici za ogled 2D filma, velike kokice in dve točeni pijači 0,4 L (Pepsi ali
Ora)

22,00 €Cena: 

Darilni bon Kolosej
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10,00 €Cena: 

Darilni bon Dulcis Gourmet

20,00 €Cena: 

Darilni bon Dulcis Gourmet

50,00 €Cena: 

Darilni bon Dulcis Gourmet

100,00 €Cena: 

Darilni bon Dulcis Gourmet

Darilni bon je unovčljiv v:
• Restavracija diVino,
• Ošterija pri Oljki,
• Pizzerija Al Capone

Darilni bon Dulcis Gourmet

Informacije in rezervacije:
Dulcis Gourmet d.o.o.
T: 01 585 22 02
E: info@dulcis-gourmet.si
I: www.gourmet.si

www.petrol.si

10,00 €Cena: 

Darilni bon Dulcis Gourmet

20,00 €Cena: 

Darilni bon Dulcis Gourmet

50,00 €Cena: 

Darilni bon Dulcis Gourmet

100,00 €Cena: 

Darilni bon Dulcis Gourmet

Darilni bon je unovčljiv v:
• Restavracija diVino,
• Ošterija pri Oljki,
• Pizzerija Al Capone

Darilni bon Dulcis Gourmet

Informacije in rezervacije:
Dulcis Gourmet d.o.o.
T: 01 585 22 02
E: info@dulcis-gourmet.si
I: www.gourmet.si

www.petrol.si

Darilni bon Gostilna pension Les

Informacije in rezervacije:
Les Nasta s.p., Gostilna pension Les, Rimska 
cesta 31, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
T:  07 49 61 100
E: info@pension.si

www.petrol.si

Ljubezen ni nekaj, kar bi lahko merili v enotah ali velikosti 
darila. Ljubezen gre skozi želodec. Zato si podarite 
preprosto darilo z okusno vsebino začinjeno z 
domačnostjo.

49,00 €Cena: 

4 hodni degustacijski meni za dve osebi 

20,00 €Cena: 

Darilni bon Gostilna pension Les

50,00 €Cena: 

Darilni bon Gostilna pension Les

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 

Darilni bon Gostilna pension Les

Informacije in rezervacije:
Les Nasta s.p., Gostilna pension Les, Rimska 
cesta 31, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
T:  07 49 61 100
E: info@pension.si

www.petrol.si

Ljubezen ni nekaj, kar bi lahko merili v enotah ali velikosti 
darila. Ljubezen gre skozi želodec. Zato si podarite 
preprosto darilo z okusno vsebino začinjeno z 
domačnostjo.

49,00 €Cena: 

4 hodni degustacijski meni za dve osebi 

20,00 €Cena: 

Darilni bon Gostilna pension Les

50,00 €Cena: 

Darilni bon Gostilna pension Les

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
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Darilni bon Gostilna pension Les

Informacije in rezervacije:
Les Nasta s.p., Gostilna pension Les, Rimska 
cesta 31, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
T:  07 49 61 100
E: info@pension.si

www.petrol.si

Ljubezen ni nekaj, kar bi lahko merili v enotah ali velikosti 
darila. Ljubezen gre skozi želodec. Zato si podarite 
preprosto darilo z okusno vsebino začinjeno z 
domačnostjo.

49,00 €Cena: 

4 hodni degustacijski meni za dve osebi 

20,00 €Cena: 

Darilni bon Gostilna pension Les

50,00 €Cena: 

Darilni bon Gostilna pension Les

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 

Darilni bon Gostilna pension Les

Informacije in rezervacije:
Les Nasta s.p., Gostilna pension Les, Rimska 
cesta 31, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
T:  07 49 61 100
E: info@pension.si

www.petrol.si

Ljubezen ni nekaj, kar bi lahko merili v enotah ali velikosti 
darila. Ljubezen gre skozi želodec. Zato si podarite 
preprosto darilo z okusno vsebino začinjeno z 
domačnostjo.

49,00 €Cena: 

4 hodni degustacijski meni za dve osebi 

20,00 €Cena: 

Darilni bon Gostilna pension Les

50,00 €Cena: 

Darilni bon Gostilna pension Les

Bon velja 12 mesecev od datuma izdaje. 
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Darilni bon restavracija in penzion 
Amon Olimje

Informacije:
Amon d.o.o., Podčetrtek
T: 03 818 24 80
E: info@amon.si
I: www.amon.si

Amonovi se nahajajo v Olimski kotlini obdano z zelenjem 
na delu Kozjanskega parka. Podarite vašim najbližjim ali 
poslovnim partnerjem darilni bon kjer lahko koristniki 
le-tega izberejo kulinarične užitke v priznani restavraciji 
Amon, nočitev v penzionu Natura Amon z nepozabnim 
zajtrkom ali se sprostite v naravi ob igranju golfa.

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Amon Olimje

50,00 €Cena: 

Darilni bon Amon Olimje

Darilni bon je veljaven 12 mesecev od datuma izdaje.

Darilni bon restavracija in penzion 
Amon Olimje

Informacije:
Amon d.o.o., Podčetrtek
T: 03 818 24 80
E: info@amon.si
I: www.amon.si

Amonovi se nahajajo v Olimski kotlini obdano z zelenjem 
na delu Kozjanskega parka. Podarite vašim najbližjim ali 
poslovnim partnerjem darilni bon kjer lahko koristniki 
le-tega izberejo kulinarične užitke v priznani restavraciji 
Amon, nočitev v penzionu Natura Amon z nepozabnim 
zajtrkom ali se sprostite v naravi ob igranju golfa.

www.petrol.si

20,00 €Cena: 

Darilni bon Amon Olimje

50,00 €Cena: 

Darilni bon Amon Olimje

Darilni bon je veljaven 12 mesecev od datuma izdaje.

�����AMON �

Kuharski tečaji in delavnice v  
Akademiji Jezeršek ali meni za 
dve osebi na Dvoru Jezeršek

Informacije in prijave:
Jezeršek Gostinstvo d.o.o.
T:  01 361 94 00
E: dvor@jezersek.si, akademija@jezersek.si
I: www.jezersek.si

www.petrol.si

Pridružite se nam na kulinaričnem popotovanju in se od 
naših kuharskih mojstrov naučite drobnih trikov, ki bodo 
zadovoljili še tako zahtevnega gurmana.

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Mali kuharski mojster 

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Za punce, ki se od mam niso kaj dosti naučile o kuhi

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Za moške, ki mislijo, da kosilo z neba pade

Tri hodni meni (juha, glavna jed, sladica). Pijača in dodatne jedi se računajo 
posebej na licu mesta, po rednem ceniku Dvora Jezeršek. Rezervacija na 
telefonski številki 04 252 94 00.

39,90 €Cena: 

Kosilo ali večerja za dve osebi 
na Dvoru Jezeršek

Kuharski tečaji in delavnice v  
Akademiji Jezeršek ali meni za 
dve osebi na Dvoru Jezeršek

Informacije in prijave:
Jezeršek Gostinstvo d.o.o.
T:  01 361 94 00
E: dvor@jezersek.si, akademija@jezersek.si
I: www.jezersek.si

www.petrol.si

Pridružite se nam na kulinaričnem popotovanju in se od 
naših kuharskih mojstrov naučite drobnih trikov, ki bodo 
zadovoljili še tako zahtevnega gurmana.

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Mali kuharski mojster 

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Za punce, ki se od mam niso kaj dosti naučile o kuhi

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Za moške, ki mislijo, da kosilo z neba pade

Tri hodni meni (juha, glavna jed, sladica). Pijača in dodatne jedi se računajo 
posebej na licu mesta, po rednem ceniku Dvora Jezeršek. Rezervacija na 
telefonski številki 04 252 94 00.

39,90 €Cena: 

Kosilo ali večerja za dve osebi 
na Dvoru Jezeršek
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Kuharski tečaji in delavnice v  
Akademiji Jezeršek ali meni za 
dve osebi na Dvoru Jezeršek

Informacije in prijave:
Jezeršek Gostinstvo d.o.o.
T:  01 361 94 00
E: dvor@jezersek.si, akademija@jezersek.si
I: www.jezersek.si

www.petrol.si

Pridružite se nam na kulinaričnem popotovanju in se od 
naših kuharskih mojstrov naučite drobnih trikov, ki bodo 
zadovoljili še tako zahtevnega gurmana.

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Mali kuharski mojster 

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Za punce, ki se od mam niso kaj dosti naučile o kuhi

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Za moške, ki mislijo, da kosilo z neba pade

Tri hodni meni (juha, glavna jed, sladica). Pijača in dodatne jedi se računajo 
posebej na licu mesta, po rednem ceniku Dvora Jezeršek. Rezervacija na 
telefonski številki 04 252 94 00.

39,90 €Cena: 

Kosilo ali večerja za dve osebi 
na Dvoru Jezeršek

Kuharski tečaji in delavnice v  
Akademiji Jezeršek ali meni za 
dve osebi na Dvoru Jezeršek

Informacije in prijave:
Jezeršek Gostinstvo d.o.o.
T:  01 361 94 00
E: dvor@jezersek.si, akademija@jezersek.si
I: www.jezersek.si

www.petrol.si

Pridružite se nam na kulinaričnem popotovanju in se od 
naših kuharskih mojstrov naučite drobnih trikov, ki bodo 
zadovoljili še tako zahtevnega gurmana.

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Mali kuharski mojster 

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Za punce, ki se od mam niso kaj dosti naučile o kuhi

39,90 €Cena: 

Kuharski tečaj na Akademiji Jezeršek
Za moške, ki mislijo, da kosilo z neba pade

Tri hodni meni (juha, glavna jed, sladica). Pijača in dodatne jedi se računajo 
posebej na licu mesta, po rednem ceniku Dvora Jezeršek. Rezervacija na 
telefonski številki 04 252 94 00.

39,90 €Cena: 

Kosilo ali večerja za dve osebi 
na Dvoru Jezeršek
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20,00 €Cena: 

Darilni bon Stari pisker

50,00 €Cena: 

Darilni bon Stari pisker

Darilni bon Stari pisker

www.petrol.si

Podarite svojim najdražjim unikatno kulinarično doživetje. 
Privoščite si obrok v eni od najboljših in najprepoznavnejših 
gostiln.

Informacije in rezervacije:
Aljaž Žilnik s.p., Savinova 9, 3000 Celje
T: 03 544 24 80
E: stari.pisker@siol.net

Potrebna je predhodna rezervacija. 
Darilni bon je unovčljiv v Gostilni in pivnici Stari pisker Celje in na Odprti kuhni, 
poleg pivnice/gostilne.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Stari pisker

50,00 €Cena: 

Darilni bon Stari pisker

Darilni bon Stari pisker

www.petrol.si

Podarite svojim najdražjim unikatno kulinarično doživetje. 
Privoščite si obrok v eni od najboljših in najprepoznavnejših 
gostiln.

Informacije in rezervacije:
Aljaž Žilnik s.p., Savinova 9, 3000 Celje
T: 03 544 24 80
E: stari.pisker@siol.net

Potrebna je predhodna rezervacija. 
Darilni bon je unovčljiv v Gostilni in pivnici Stari pisker Celje in na Odprti kuhni, 
poleg pivnice/gostilne.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Zlatarna Celje

50,00 €Cena: 

Darilni bon Zlatarna Celje

Darilni bon Zlatarna Celje

www.petrol.si

Nekateri trenutki v življenju so tako pomembni, da zaslužijo 
posebno pozornost. Razvajate sebe in svoje najdražje, 
podarite prefinjen in eleganten nakit ter modne ure.

Informacije:
Zlatarna Celje, d.o.o.
T:  03 426 71 00
E: zc@zlatarnacelje.si
I: www.zlatarnacelje.si

Darilni bon vnovčljiv vseh prodajalnah Zlatarne Celje v Sloveniji.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Zlatarna Celje

50,00 €Cena: 

Darilni bon Zlatarna Celje

Darilni bon Zlatarna Celje

www.petrol.si

Nekateri trenutki v življenju so tako pomembni, da zaslužijo 
posebno pozornost. Razvajate sebe in svoje najdražje, 
podarite prefinjen in eleganten nakit ter modne ure.

Informacije:
Zlatarna Celje, d.o.o.
T:  03 426 71 00
E: zc@zlatarnacelje.si
I: www.zlatarnacelje.si

Darilni bon vnovčljiv vseh prodajalnah Zlatarne Celje v Sloveniji.
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20,00 €Cena: 

Darilni bon Stari pisker

50,00 €Cena: 

Darilni bon Stari pisker

Darilni bon Stari pisker

www.petrol.si

Podarite svojim najdražjim unikatno kulinarično doživetje. 
Privoščite si obrok v eni od najboljših in najprepoznavnejših 
gostiln.

Informacije in rezervacije:
Aljaž Žilnik s.p., Savinova 9, 3000 Celje
T: 03 544 24 80
E: stari.pisker@siol.net

Potrebna je predhodna rezervacija. 
Darilni bon je unovčljiv v Gostilni in pivnici Stari pisker Celje in na Odprti kuhni, 
poleg pivnice/gostilne.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Stari pisker

50,00 €Cena: 

Darilni bon Stari pisker

Darilni bon Stari pisker

www.petrol.si

Podarite svojim najdražjim unikatno kulinarično doživetje. 
Privoščite si obrok v eni od najboljših in najprepoznavnejših 
gostiln.

Informacije in rezervacije:
Aljaž Žilnik s.p., Savinova 9, 3000 Celje
T: 03 544 24 80
E: stari.pisker@siol.net

Potrebna je predhodna rezervacija. 
Darilni bon je unovčljiv v Gostilni in pivnici Stari pisker Celje in na Odprti kuhni, 
poleg pivnice/gostilne.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Zlatarna Celje

50,00 €Cena: 

Darilni bon Zlatarna Celje

Darilni bon Zlatarna Celje

www.petrol.si

Nekateri trenutki v življenju so tako pomembni, da zaslužijo 
posebno pozornost. Razvajate sebe in svoje najdražje, 
podarite prefinjen in eleganten nakit ter modne ure.

Informacije:
Zlatarna Celje, d.o.o.
T:  03 426 71 00
E: zc@zlatarnacelje.si
I: www.zlatarnacelje.si

Darilni bon vnovčljiv vseh prodajalnah Zlatarne Celje v Sloveniji.

20,00 €Cena: 

Darilni bon Zlatarna Celje

50,00 €Cena: 

Darilni bon Zlatarna Celje

Darilni bon Zlatarna Celje

www.petrol.si

Nekateri trenutki v življenju so tako pomembni, da zaslužijo 
posebno pozornost. Razvajate sebe in svoje najdražje, 
podarite prefinjen in eleganten nakit ter modne ure.

Informacije:
Zlatarna Celje, d.o.o.
T:  03 426 71 00
E: zc@zlatarnacelje.si
I: www.zlatarnacelje.si

Darilni bon vnovčljiv vseh prodajalnah Zlatarne Celje v Sloveniji.
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Darilna kartica Petrol

Informacije:
Petrol d.d., Ljubljana
T: 080 22 66
E: darilna.kartica@petrol.si
I: www.petrol.si

Najbolj goreče želje so tiste, ki so najbolj skrite in zanje 
vemo le sami. A ko jih želimo uresničiti našim najbližjim, 
se pri izbiri pravega darila lahko znajdemo v zadregi. Z 
vrednostno darilno kartico iz Petrola boste vedno podarili 
prav vse, kar si vaši najbližji želijo.

Darilna kartica omogoča brezgotovinsko plačevanje na 
Petrolovih prodajnih mestih, nalaganje želene vrednosti 
(od 10 do največ 200 €) ter nadzor stroškov ali porabe.

Z darilno kartico boste vedno podarili veselje in pričarali 
nasmeh sreče na obraz.

darilna
kartica

Darilna kartica Petrol

Informacije:
Petrol d.d., Ljubljana
T: 080 22 66
E: darilna.kartica@petrol.si
I: www.petrol.si

Najbolj goreče želje so tiste, ki so najbolj skrite in zanje 
vemo le sami. A ko jih želimo uresničiti našim najbližjim, 
se pri izbiri pravega darila lahko znajdemo v zadregi. Z 
vrednostno darilno kartico iz Petrola boste vedno podarili 
prav vse, kar si vaši najbližji želijo.

Darilna kartica omogoča brezgotovinsko plačevanje na 
Petrolovih prodajnih mestih, nalaganje želene vrednosti 
(od 10 do največ 200 €) ter nadzor stroškov ali porabe.

Z darilno kartico boste vedno podarili veselje in pričarali 
nasmeh sreče na obraz.

darilna
kartica

Trije preprosti 
koraki do izbrane 

ponudbe:

1 Iz kartončkov na stojalu ali te 
knjižice izberite želeno ponudbo.

3 S tem darilnim bonom se 
oglasite pri izbranem ponudniku 
in uživajte.

2 Na blagajni vam bodo izbrano 
ponudbo natisnili na poseben 
zaščiten papir.
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Trije preprosti 
koraki do izbrane 

ponudbe:

1 Iz kartončkov na stojalu ali te 
knjižice izberite želeno ponudbo.

3 S tem darilnim bonom se 
oglasite pri izbranem ponudniku 
in uživajte.

2 Na blagajni vam bodo izbrano 
ponudbo natisnili na poseben 
zaščiten papir.
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