Vabimo vas, da nas obiščete v
TURISTIČNI PISARNI NA TRŽNICI
oz. TICu Dobrna
vsak petek od 15. do 18. ure
in soboto od 9. do 12. ure.
Pridržujemo si pravico do spremembe obratovalnega časa glede na potrebe in
prireditve v kraju.

Ugodnosti s kartico
Turistične ZVEZE SLOVENIJE

Popusti za člane v Termah Dobrna
20 % na penzionska kosila, ob nedeljah

(samopostrežni bife od 12. do 14. ure)

Ocenjevanje

urejenosti hiš, kmetij in javnih površin
V letu 2015 smo delno spremenili Pravilnik o ocenjevanju
urejenosti hiš, kmetij in javnih površin. Komisija za ocenjevanje
bo začela z delom 1. 5. 2015 in zaključila 30. 10. 2015.

Sekcije Turističnega društva Dobrna

10 % na naročila tort (nad 100 €)
30 % na redne cene kopanja v bazenu Hotela Vita

in Zdraviliškem domu, od ponedeljka do četrtka

50 % na redno ceno 3-urnega kopanja v bazenu Hotela Vita,
od ponedeljka do četrtka od 11. do 14. ure

50 % na redno ceno 3-urnega kopanja v bazenu Hotela Vita,
ob nedeljah od 7. do 11. ure

Zdravo in aktivno (vodja Marjeta Balant)

30 % na termalne kopeli v Zdraviliškem domu
10 % na celodnevni in 3-urni vstop v Deželo savn
10 % na redne cene storitev Medicinskega centra, ter
5 % na redne cene programov MC, razen specialističnih pregledov

Ljudski in verski obiČaji ter kulturna dedišČina
(vodja Darko Voršnik)

10 % na redne cene storitev in programov Hiše na travniku ter
10 % na storitve Salona za nego las

Ljudske pevke Dobrna (vodja Marta Javornik)
Ocenjevanje in urejanje okolice (vodja Andreja Čerenak)

Kulinarika (vodja Boštjan Rožanc)
Aktiv kmeČkih žena (koordinatorke: Štefka Oberstar,
Marjana Dobovičnik, Marjana Potočnik)

Na spletni strani Turistične zveze Slovenije se lahko, za vsako regijo
posebej, seznanite z ugodnostmi, ki jih imate kot član Turističnega
društva Dobrna (v okviru TZS Slovenije).

Kreativne delavnice (vodja skupine za suho cvetje Tatjana Pinter)
Vinogradniki (vodja Roman Ramšak)

Vse informacije vam poskušamo posredovati preko pisnih obvestil, plakatov;
preko Zavoda za turizem šport in kulturo ali z e-pošto.

Mladi in turizem (mentorica Sonja Špegel)
PREDSEDNICA DRUŠTVA: Marija Deu Vrečer

E-pošta: deu.marija@gmail.com, Tel.: 041 76 96 84
E-pošta: turisticna.dobrna@gmail.com, Facebook: turistična Dobrna
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Prireditve

& zanimivosti

september
julij
SOBOTA, 4. 7. - ANIN POHOD

maj
Vodeni pohodi vsako soboto ob 9. uri
pri Tržnici Dobrna
Pohodi po pohodnih poteh Dobrna niso namenjeni le članom,
temveč tudi gostom Term Dobrna in Hotela Triglav.
Pohode bomo objavljali tudi preko spletnih medijev in preko
TZS Slovenije.

junij
Vodeni pohodi vsako soboto ob 9. uri
pri Tržnici Dobrna
Pohodi po pohodnih poteh Dobrna niso namenjeni le članom,
temveč tudi gostom Term Dobrna in Hotela Triglav.
Pohode bomo objavljali tudi preko spletnih medijev in preko
TZS Slovenije.

DrugA in tretjA sobotA v mesecu (13. 6., 20. 6.)
RAZSTAVA SVEŽIH ŽELIŠČ iz naših gozdov in
travnikov in razstava prvih poletnih gob
Tržnico želimo oživeti z dogodki in malimi razstavami, ki so
zanimive za občane kakor tudi za goste.
TD si pridržuje pravico do spremembe vsebine prireditev in/ali terminov, glede na
finančne zmožnosti ter vremenske in druge okoliščine. O morebitnih spremembah
vas bomo obveščali na krajevno običajen način (plakati, letaki, splet …).

Pohod po Anini poti do Bierkellerja - kratek kulturni program,
degustacija, druženje na piknik prostoru Marovšek, ogled
kulturne dediščine Anina hiša, družabne igre.

VSAKO DRUGO SOBOTO OD JULIJA DO SEPTEMBRA
Z željo, da bi oživeli tržnico, vas vsako drugo soboto v mesecu
juliju, avgustu in septembru vabimo na manjšo razstavo zelišč,
dišavnic, gob, domačih živali…

MLINARSKA NEDELJA
Sodelovanje na MLINARSKI NEDELJI s čiščenjem okolice mlinov
in dekoracijo cvetja in s stojnicami DOBRE DOBRNE

oktober

NEDELJA, 18. 10. - 11. Koncert
»RES LUŠTNO JE PRI NAS«
V Kulturnem domu Dobrna prireditev Ljudskih pevk s trgatvijo.

november
Dnevi kulinarike Dobre Dobrna

avgust
NEDELJA, 23. 8. - OSREDNJA PRIREDITEV
TURISTIČNEGA DRUŠTVA OB 60 LETNICI DELOVANJA
Poletna nedelja v parku - PROMENADA DOBRNE z narodnimi
nošami in starimi oblačili. Stojnice turističnih društev z
degustacijami in prodajo izdelkov in spominkov. Pelikanov
studio - fotografiranje na način izpred 70 let, ...
Stojnice rokodelcev: keramika, les, steklo, coklar…
Bogati zabavni program z ansamblom OKAJENI MUZIKANTI.

21. in 22. avgust - DRUGO SREČANJE SLIKARJEV
Z glavnim pokroviteljem - Hotel Triglav.

SOBOTA, 29. 8. - IZLET za člane TD Dobrna
Ptuj z okolico - spoznajmo zgodovino Ptuja, zgodovino vinarstva
v Ptujski kleti, kulinariko, okolico Ptuja, spoznajmo Varaždin in
znamenito prireditev »Špancirfest«.

V sodelovanju z gostinskimi ponudniki pripravlajmo dneve
kulinarike. Naša vloga je spodbujanje in povezovanje
ponudnikov in skupaj z Zavodom poskrbeti za promocijo.

7. 11. ali 14. 11., Terme Dobrna –
MARTINOVANJE
Sodelujejo vinogradniki, ljudske pevke in aktiv kmečkih žena.
Krst vina in degustacija mladih vin.

20. in 21. 11. – USTVARJALNA DELAVNICA
ADVENTNI VENČKI IN PRAZNIČNI DODATKI ZA DOM
NEDELJA, 29. 11. PRVA ADVENTNA NEDELJA
- POSTAVITEV ADVENTNEGA VENCA

december
Delavnice za mlade gospodinje
postavitev novoletnih jelk
V sodelovanju z Gostilno Triglav – druženje družin in postavitev
novoletnih jelk na terasi Triglav.

