
MAREC, MESEC ŽENSK

VSAK PETEK V MARCU: BREZPLAČNA NOČNA SMUKA ZA ŽENSKE*
Smučišče Košuta in Jasa med 17.00 in 21.00.

5. MAREC: ŽENSKI DAN ZA RAZVAJANJE IN URICA LIČENJA V HOTELU NATURA

RAZVAJANJE ZA NEŽNEJŠI SPOL V WELLNESS 
CENTRU NATURA IN PLANJA

Obkrožene z gozdovi Rogle si v ženski družbi naberite novih moči ter poskrbite za svojo dušo in telo! Ta dan se 

boste razvajale v savni, kjer vam bomo tudi pripravili okrepčilni zeliščni napitek. V kavarni hotela vas bomo 

pogostili s prigrizkom in penino. Nato pa sledi ob 18. uri predavanje o vsakodnevni negi obraza in ličenja. Da bo 

ženski večer še boljši, pa bo poskrbljeno tudi za glasbo in pester izbor koktajlov. 

Cena: 24 € 
Doplačilo: večerja v restavraciji Brusnica 10 €

Na ta dan, boste imele vse ženske*: Brezplačno 3-urno smučarsko karto.

Razvajanje v savni s programom vrtinčenjem zraka in piling v turški 
savni ob 17.00 in 19.00 uri. Po programu bo vaša koža mehka in 
nahranjena, telo spočito in pripravljeno na nov dan. 

Cena: 10 €
Ugodnost:  30 % popust na predhodno rezervirane wellness storitve.

     Drage ženske, ta dan na Rogli samo za vas 

 
     pričetek ob 20. uri v hotelu Planja.

8. MAREC: DAN ŽENA NA ROGLI

11. MAREC: LADIES NIGHT

     Show dance, Total knockout,

www.rogla.eu

* Brezplačna smuka velja za ženske, rojene leta 1998 ali prej.

TOTAL KNOCKOUT

3-urna brezplačna smučarska karta za 
ženske, 8.3.2016

Hotel Natura: 03 757 72 80 Hotel Planja: 03 757 71 00

Wellness Natura: 03 757 72 90 Wellness Planja: 03 757 74 54



12. MAREC: RAZVAJANJE IN KULINARIČNA DELAVNICA V HOTELU NATURA

... ZA ŽENE IN MAME

MEDENO RAZVAJANJE V WELLNESS CENTRU PLANJA

Ker je vaš vsak dan precej stresen se prepustite razvajanju v savni, prigrizkom in okrepčilnim zeliščnim 
napitkom. Za vas pripravljamo tudi kulinarični tečaj s kuharskim mojstrom, ki vas bo naučil pripraviti prav 
posebne kulinarične dobrote. Tečaj bo potekal v Tekaškem baru, ob 18. uri.

Cena: 25 €

Koncert Majde in Marjana Petana 
v Aperitiv baru hotela Planja,
v soboto 12.3.2016.
Pričetek je ob 20. uri.
Vstopnine ni.

Savnanje v wellness centru Natura ali Planja, zraven še pogostitev s sadjem in napitkom. 15 minutna 
gorska masaža hrbta ali nog z medom. Ob 19. uri bo v kavarni hotela Natura potekala delavnica, 
priprava zeliščnega masla za roke in telo. 

Cena: 30 €

Mleko in matični mleček vračata lesk in mehkobo izčrpani in dehidrirani koži. Zato drage ženske, vam ob 
nakupu Medene nege, hranilno nego obraza in vstop v savno podarimo. Medena nega vključuje: piling + medena 
obloga telesa + masaža celega telesa in obraza. 

Cena: 60 €

Razvajajte svoje brbončice v Stari koči hotela Planja in restavraciji 
Brusnica, hotela Natura. Za vas smo pripravili pester izbor jedi 
ob vinski spremljavi. 

 

19. MAREC: DAN S PRIJATELJICO ALI RAZVAJANJE SAMO ZAME

KULINARIČNI ZMENEK Z MOJO DRAGO

KONCERT, MAJDA IN MARJAN PETAN

Razvajanje v Stari koči

Pozdrav iz kuhinje
Sivi pinot, suho, Zlati grič, Štajerska, Slovenija

***

 Kremna čemaževa juha s sirovimi cmočki

***

Piščančji file nadevan s suhim paradižnikom in 

parmezanom, na kremi rumenega korenčka z 

ingverjem, na maslu sotirana zelena zelenjava, 

gratiniran štrukelj s pehtranovim bešamelom, cury pena
Cabernet sauvignon, suho, Klen’art, Slovenska Istra

***

Cvet bele čokolade z malinovim parfejem in 

vaniljev sladoled
Dišeči traminec, polsladko, Stayer, Štajerska, Slovenija

Cena: 22 € / osebo

Rezervacije: 03 757 74 47

Razvajanje v restavraciji Brusnica

Terina piščančjih jetrc na zemlji rdeče pese in 

džemom rdeče čebule
Sauvignon, suho, P&F, Štajerska, Slovenija

***

Špargljeva juha s krompirjevo peno in čipsom

***

Zorjena izkoščičena piščančja stegna s čemaževimi 

zapečenimi njoki, pečeno rdečo peso 

in piščančjo redukcijo
Renski rinzling, suho, Frešer, Štajerska, Slovenija

***

Razstavljen jabolčni zavitek z medom in toffi karamelo
Rumeni muškat, polsladko, Vinogradništvo Kos, 

Štajerska Slovenija

Cena: 22 € / osebo

Rezervacije: 03 757 72 80

* Ne spreglejte: hranilno nego obraza 

in vstop v savno vam podarimo. 
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