V naših darilnih paketih smo na enem mestu
zbrali čudovite destinacije po Sloveniji,
številne neodkrite bisere Istre, Dalmacije,
Kvarnerja, osrednje Hrvaške in Beograda.

Turizem in namestitve

Turizem in namestitve

Lepota in razvajanje

Gourmet in vino

NAJLEPŠA DOŽIVETJA
SO TISTA, ZA KATERA NE
NAJDEMO BESED

Gostilna Repovž

Restavracija Oštarija

Wellness center Luisa

Wellness Bohinj ECO Hotel

Ribarska koliba resort

Hotel Kaštel Motovun

Bohinj ECO hotel

Prenočišča Smogavc

Gostilna Repovž je tipična slovenska gostilna z močno ukoreninjeno
tradicijo in konstantnim iskanjem novega. Navdih okolja in ljudi ter
pestrost bogastva dolenjske zemlje jim dajejo možnost, da ustvarjajo
kuhinjo s podpisom. (Vključujejo paketi: B, C, F, G)

Vse jedi v restavraciji Oštarija so pripravljene s skrbnimi rokami in
ljubeznijo ter iz kakovostnih lokalnih sestavin. Gostom tradicionalne
slovenske kulinarične dobrote strežejo v novi, nekoliko bolj sodobni
preobleki. To je kraj odličnih jedi in kulinarike, kjer boste uživali ob
domači ponudbi hrane in dobrem vinu! (Vključujejo paketi: G, J)

Wellness Luisa je prava podoba rajske sprostitve, saj se pogled
razprostira na prelepo Blejsko jezero. Poleg kopanja v termomineralni
vodi, vam nudijo božanske wellness rituale za prave wellness
gurmane, med katerimi so vrhunec ekskluzivnega nabora kopeli,
masaže in savnanje. (Vključujejo paketi: B, C, G, I, J)

Ekskluzivni hotelski Wellness se nahaja v zgornjem nadstropju Bohinj
ECO hotela s 4-mi zvezdicami. Goste vabijo, da si vzamejo čas zase,
se razvajajo in sprostijo ob čudovitih razgledih na okoliško verigo
Julijskih Alp. (Vključujejo paketi: C, F, G, I)

Ribarska koliba resort je zagotovo ikona sanjskega oddiha v hrvaški
Istri. Ponujajo sobe s tremi ali petimi zvezdicami s pogledom na
morje, prijeten ambient, mir in tišino, intimen zunanji bazen in prelep
lounge bar. Obisk resorta bo vsekakor nepozaben. (Vključujejo
paketi: G, I, J)

Hotel Kaštel je elegantno urejen, udoben hotel, skladen s
pravljičnostjo kraja. Bogata tradicija, pogledi na čudovito naravo,
srednjeveški pridih, jutranja kava in bogat zajtrk v senci stoletnih
kostanjev čakajo na vaš obisk. (Vključujejo paketi: G, I, J)

Bohinj ECO Hotel s štirimi zvezdicami je oaza miru in udobja. Je
najboljša izbira za vse, ki želijo kar najbolje izkoristiti svoj čas bivanja
v Sloveniji. Nahaja se na robu Triglavskega narodnega parka in
ima visok standard namestitve, sodoben in odličen wellness, kar
pripomore k nepozabnemu oddihu. (Vključujejo paketi: I, J)

Prenočišča Smogavc se nahajajo v slikoviti vasici Gorenje pri Zrečah
na območju Pohorja. Nastanite se v prijetno opremljenih sobah
ali apartmajih, uživajte v bogati lokalni kulinariki in se razvajajte v
edinstveni savni v brunarici. Lokacija ponuja številne možnosti za
aktivnosti in doživetja. (Vključujejo paketi: F, G, H, I)

Restavracija Noel

Restavracija Krištof

Wellness Rimske terme

Hiša lepote Newu

Falkensteiner Hotel Iadera

Hotel Park Split

Hotel Plaža Duće

Heritage Hotel Jupiter

Restavracija Noel je ena od najboljših restavracij v Zagrebu. Svoj
uspeh si je prislužila z odličnim timom, ki je svoje izkušnje nabiral z
obiski svetovno znanih restavracij. Svojim gostom ponujajo vrhunske
specialitete in zanimive okuse, ki vas bodo navdušili.
(Vključujejo paketi: G)

Restavracija Krištof v Kranju je orientirana predvsem v moderne
kulinarične ideje, ki slonijo na prepletanju slovenske tradicije in
svetovnih gurmanskih novostih. S ponudbo hrane brez dvoma
poskrbijo za vse okuse. (Vključujejo paketi: C, G)

Wellness obsega zunanji panoramski bazen ter štiri notranje in
tri zunanje masažne bazene. Notranji mir lahko poiščete tudi v
Deželi savn Varinia (rimska, finska, turška in infrardeča savna), po
savnanju se prepustite razvajanju z oblogami, pilingi, knajpanjem in
vrtinčenjem zraka. (Vključujejo paketi: B, C, G)

Hiša lepote New you vam ponuja širok nabor sprostitvenih in
lepotnih storitev, najnaprednejše in učinkovite terapije na področju
preoblikovanja telesa in kozmetične terapije ter celosten pristop
za vaše zdravo in dobro počutje. Vse na enem mestu. (Vključujejo
paketi: B, C, G, I)

Hotel Falkensteiner Iadera poveličujeta moderna arhitektura in
mediteranski šarm. Uživajte v razkošnem in sproščujočem okolju tik
ob morju, izjemnem panoramskem razgledu in zelo raznolikem svetu
wellnessa, ki hotel povzdigujejo v sam vrh. (Vključujejo paketi: J)

Hotel Park je zgodba, ki jo želite izkusiti vsaj enkrat v svojem
življenju. Ponuja vrhunski standard in predvsem edinstvenost.
Doživite brezhibno postrežbo v elegantnem ambientu prefinjenega
in prijetnega vzdušja znotraj kamnitih zidov prelepega hotela Park.
(Vključujejo paketi: J)

Hotel Plaža Duće se nahaja v bližini hrvaškega Omiša in ponuja čudovit
pogled na morje in otok Brač. Ima moderno in sodobno opremljene
sobe z balkonom, kjer boste uživali v harmoniji z modrim morjem. Svoje
brbončice boste lahko razvajali v hotelski restavraciji, za sprostitev pa
bodo poskrbeli v wellness centru. (Vključujejo paketi: I, J)
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Hotel Jupiter se nahaja v središču stare Dioklecijanove palače iz 17.
stoletja, v bližini Jupitrovega templja in Peristila ter Rive. Občutite
vzdušje v elegantno okrašeni notranjosti in izkusite spanje medtem,
ko vas obkrožajo stare zgradbe iz 17. stoletja v vili rimskega cesarja.
(Vključujejo paketi: I, J)

Prosimo, da najnovejšo ponudbo preverite na naši spletni strani www.selectbox.si.
www.selectbox.si
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Na sončni ledini sredi visokogorskih travnikov v Matkovem kotu leži
kmetija Gradišnik. Poleg prenočišč nudijo kulinarične specialitete, ki
so pripravljene na tradicionalen in domač način. Privoščite si okusno
gobovo juho, enolončnico, domači narezek ali žlikrofe. (Vključujejo
paketi: F, G, H, I)

Čarobni
oddih
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pobeg
Masaža in
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trenutki
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wellness LUX
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Nebeški
pobeg
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99,80 €

Najboljše dobrote
in užitki

C

39,80 €

Neprecenljiva
G
doživetja

86,80 €

Najlepši trenutki
v dvoje

I

129,80 €

Bogastvo gora,
sonca in morja J

219,80 €

www.selectbox.si
Vključuje razvajanja v najboljših restavracijah, wellnes centrih, namestitev v
izbranih hotelih in športno-adrenalinska doživetja po Sloveniji in na Hrvaškem.
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Noči na
podeželju
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24,80 €

Miza po
domače
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Pristni okusi
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Sanje na
deželi
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Pravljični
vikend
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PRISTNI OKUSI PODEŽELJA

Kulinarika na deželi

Turistična kmetija Gradišnik

Turistična kmetija Želinc leži na ravnici, ob sotočju rek Cerknice
in Idrijce. Nudijo vam možnost udobne namestitve, kjer se boste
prebujali s sproščujočim razgledom na naravo, svoje brbončice pa
boste razvajali z odlično, doma pridelano hrano. Doživite bogato
počitniško izkušnjo v slovenski pokrajini. (Vključujejo paketi: F, G, H, I)

24,80 €

Mal za
pod zob

Turizem na deželi

Turistična kmetija Želinc

Edinstvena lesena Kmečka hiša Bahor se nahaja v vasi Zorenci v
Beli krajini. Uživajte z družino ali s prijatelji v sožitju tradicionalnega
in sodobnega načina bivanja. V več kot stoletje stari kleti hiše lahko
do 18 oseb uživa v izbranih belokranjskih jedeh, degustaciji odličnega
hišnega vina ali doma pridelanega soka. (Vključujejo paketi: B, C, F, G)

Nega v spa
centru

Lepota in razvajanje

Kmečka hiša Bahor

Na podeželju slovenske Istre si lahko na idiličnem posestvu
privoščite domače dobrote ob izbranem vinu. Odlično gurmansko
izkušnjo bo dopolnila čudovita okolica, istrska arhitektura in prijazno
osebje. (Vključujejo paketi: B, C, F, G)

Turizem in namestitve

Klet Rodica Truške

B

Lepotna nega
in sprostitev

Neprecenljiva doživetja

Turizem in namestitve
Domačija Rotovnik Plesnik s svojo dvestoletno tradicijo privablja
številne goste. Je štirikratna prejemnica nagrade Jabolko in Lipovega
lista za najlepšo celostno podobo kmetije. V idilični dolini pod obronki
Pohorja lahko gostje uživajo v neokrnjeni naravi, ki jo dopolnjuje mir in
bogastvo naravne dediščine. (Vključujejo paketi: F, G, H, I)

KMEČKA POJEDINA

KMEČKA POJEDINA

Večerja na deželi z domačimi okusi
izbranih turističnih kmetij

Gurmansko ali vinsko razvajanje
na podeželju za 2 osebi
KMEČKA POJEDINA
KMEČKA POJEDINA

KAKO DELUJE?

Adrenalinska
doživetja

86,80 €

G

Linden Tree Retreat (Dalmacija). Večerja (4 hodni meni) + kozarec vina ob glavni jedi za 2 osebi.

1
2

POIŠČITE

PRISTNI OKUSI PODEŽELJA
F

Preverite ponudbo in
izberite eno izmed doživetij.

REZERVIRAJTE

Darilni paket Pristni okusi podeželja ponuja več kot 30 možnosti za kulinarično raziskovanje
po vašem okusu, od skupno 1800 različnih doživetij SelectBox-a. Večerja za dva s 3 ali več hodi
in steklenico dobrega vina poteka v čudovitem ambientu na podeželju. Ponudba vključuje izbor
najboljših ponudnikov iz celotne Slovenije, Dalmacije, Istre in osrednje Hrvaške po priporočilu
lokalnih poznavalcev.

39,80 €

Darilni paket Kmečka pojedina ponuja več kot 130 možnosti za kulinarično razvajanje po vašem
okusu, od skupno 1800 različnih doživetij SelectBox-a. Vključuje večerjo za dva s 5 hodi in kapljico
dobrega vina. Večerja poteka v čudovitem in toplem ambientu na podeželju. Ponudba vključuje
izbor najboljših ponudnikov iz celotne Slovenije, Dalmacije, Istre in osrednje Hrvaške po priporočilu
lokalnih poznavalcev.
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Turistična kmetija Gradišnik (Solčava). Pijača dobrodošlice in narezek za 4 osebe + ena pijača na osebo.

Pokličite in rezervirajte
termin, ki vam najbolj ustreza.

Zabava v
naravi

49,80 €

REZERVIRAJTE

E

Pokličite in rezervirajte
termin, ki vam najbolj ustreza.

Šport za
aktivne

KAKO DELUJE?

24,80 €

UŽIVAJTE

B

3

Šport za
vsakogar

79,80 €

1001 DOŽIVETJE
V ENEM DARILU!

· Vključuje katalog doživetij ter darilni bon v lično oblikovanem paketu.
· Z nakupom paketa pridobite 100% garancijo v času 20 dni od nakupa.
· Z registracijo lahko v primeru izgube ali kraje zahtevate nov darilni bon.
· Svoje doživetje lahko rezervirate neposredno pri ponudniku.
· Vsi partnerji so skrbno izbrani na podlagi priljubljenosti in kvalitete.

G

UŽIVAJTE

Ekstravagantna
večerja

In delite svoje vtise
na socialnem omrežju
www.facebook.com/selectclub.si

59,80 €

In delite svoje vtise
na socialnem omrežju
www.facebook.com/selectclub.si

Omogočamo brezplačno
prehajanje med paketi v enakem
cenovnem razredu B-J.

IZBOR IZ PONUDBE
· Gostilna Ajda
· Turistična kmetija Stari Hrast
· Linden Tree Retreat
· Buffalo Bill City
· Restavracija Terbotz
· Restavracija Barok
· Vinska klet Rodica Truške
· Domačija Passero
· Okrepčevalnica Truške

Veljavnost: 2 leti od dneva nakupa.

Darilni paket vsebuje vodnik in darilni
bon. AKTIVACIJA BONA NA BLAGAJNI!

Turizem na deželi

Vse ponudbe in informacije poiščite na:

www.selectbox.si

Veljavnost: 2 leti od dneva nakupa.

Gourmet in vino

· Ekološka domačija Kumar - PriMar vino
· Vina Poljšak
· Vina Montis
· Hiša vin Joannes Protner
· Turistična kmetija Rotovnik Plesnik
· Turistična kmetija Bukovje
· Sirarstvo Kranjec
· Vinogradništvo Miran Trop
· Kmečka hiša Bahor

· Posestvo - Vina Ferjančič
· Vina Sanabor
· Kmetija Črnko
· Turistična kmetija Gradišnik
· Turistična kmetija Pudvoi
· Turistična kmetija Ravnjak
· Restavracija Medimurski dvori
· Restavracija Baranjska kuća
· Turistična kmetija Ljubica

Gostilna Krištof (Kranj). 4 hodni meni za 2 osebi.

Turistična kmetija Ljubica (Poljane). 3 hodni meni + buteljka vina ali steklenica jabolčnega soka za 2 osebi.

Vse ponudbe in informacije poiščite na:

www.selectbox.si

Darilni paket vsebuje vodnik in darilni
bon. AKTIVACIJA BONA NA BLAGAJNI!

Kulinarika na deželi

Šport in adrenalin

· Vključuje katalog doživetij ter darilni bon v lično oblikovanem paketu.
· Z nakupom paketa pridobite 100% garancijo v času 20 dni od nakupa.
· Z registracijo lahko v primeru izgube ali kraje zahtevate nov darilni bon.
· Svoje doživetje lahko rezervirate neposredno pri ponudniku.
· Vsi partnerji so skrbno izbrani na podlagi priljubljenosti in kvalitete.

Omogočamo brezplačno
prehajanje med paketi v enakem
cenovnem razredu B-J.

IZBOR IZ PONUDBE
· Vinogradništvo Miran Trop
· Kmečka hiša Bahor
· Turistična kmetija Hlebec
· Domačija Passero
· Turistična kmetija Stari Hrast
· Restavracija agroturizam Radešić
· Linden Tree Retreat
· Restavracija Terbotz
· Restavracija Barok

F

· Degustacija vin Ljubljana
· Turistična kmetija Ljubica
· Ekološka domačija Kumar - PriMar vino
· Vina Poljšak
· Vina Montis
· Hiša vin Joannes Protner
· Turistična kmetija Rotovnik Plesnik
· Turistična kmetija Bukovje
· Sirarstvo Kranjec

Dobra miza

POIŠČITE

Country House Stara Kapela ponuja nepozabno izkušnjo v
tradicionalni slavonski hiši, z očarljivimi rustikalno opremljenimi
apartmaji. Sprostite se na intimni terasi ali pa se s kolesom odpravite
na potep po prelepi okolici. Popoln odklop od stresnega vsakdanjika
je tu zagotovljen. (Vključujejo paketi: F, G, I)

39,80 €

Preverite ponudbo in
izberite eno izmed doživetij.

Pod vznožjem Jeruzalemskih goric, kjer je bila dvesto let stara Pihlarjeva
domačija, stoji danes nova, v podeželskem stilu zgrajena domačija
Stari Hrast. Razvajali vas bodo z izvrstnimi, doma pripravljenimi jedmi,
pristnimi prleškimi dobrotami iz babičine kuhinje s pridihom modernih
prehrambenih trendov. (Vključujejo paketi: B, C, F, G)

C

1

V središču Brtonigle se nahaja restavracija Primizia Food & Wine, ki
je uvrščena v prestižni gastro vodnik Gault Millau. Prijeten ambient
ter tradicionalne istrske jedi vas bodo zapeljale v neskončne
gastronomske užitke in zadovoljile še tako zahtevnega gurmana.
(Vključujejo paketi: C, G)

Turistična kmetija Rotovnik Plesnik

NOVO

Miza za dva

2

Country House Stara Kapela

24,80 €

3

www.selectbox.si

Turistična kmetija Stari Hrast

B

· Posestvo - Vina Ferjančič
· Vina Sanabor
· Kmetija Črnko
· Domačija Firbas
· Turistična kmetija Gradišnik
· Gostilna Repovž
· Turistična kmetija Pudvoi
· Turistična kmetija Ravnjak
· Restavracija Medimurski dvori

www.selectbox.si

Primizia Food & Wine by San Rocco

PRISTNI OKUSI
PODEŽELJA
G

F
PRISTNI OKUSI PODEŽELJA

Raziskovanje
okusov

