
dm ski opening za ženske 
Krvavec, 10.12.2016 
 

 

dm ski opening za ženske, Krvavec 10. 12. 
Letos bo uradni začetek smučarske sezone na Krvavcu posvečena ženskam.  
 
Tako se bodo udeleženke: 
 

 cel dan razvajale na smučišču ob dobri hrani in pijači, 
 se naučile dovršenih smučarskih zavojev po tehniki UPS,  
 testirale smuči, ki jih letos ponuja Intersport, 
 smučale z Juretom Koširjem in  
 plesale ob živahnih ritmih skupine Manouche,  
 se ličile v DM make-up kotičku, 
 se sprostile v Cosmo bralnem kotičku, 
 si ogledale predstavitev novega smučarskega filma s Tino Maze 7toHeaven,  
 se seznanile z zimskimi modnimi smernicami na modni reviji bagovnih znamk, ki jih 

ponuje Forma+, 
 si pridobile lepe in bogate nagrade, 
 in se neizmerno zabavale! 

 
Začnite letošnjo smučarsko sezono z razvajanjem na Krvavcu! 

 

 

 

 



Program 

Paketi že od 12 EUR dalje 

Za vse udeleženke smo pripravili 3 različne pakete, ob predprijavi pa na njih veljajo posebne 
cene.  
 
Dodatni popust ob predložitvi dm kupona ob predprijavi do 3. 12. 2016. 
 
(povezava na prijavo). 
Paket 1: dm ski opening za ženske - z dnevno smučarsko vozovnico 
Redna cena paketa z dnevno smučarsko vozovnico na dan dogodka 40 EUR 
Cena paketa z paketa z dnevno smučarsko vozovnico v predprijavi* 36 EUR 
Cena paketa z paketa z dnevno smučarsko vozovnico v predprijavi z dm kuponom za 
20 točk * 

32 EUR 

Paket 2: dm ski opening za ženske - brez smučarske vozovnice (vključuje le prevoz s kabinsko 
žičnico) 
Redna cena paketa (brez smučarske vozovnice) na dan dogodka 15 EUR 
Cena paketa (brez smučarske vozovnice) v predprijavi* 13,5 

EUR 
Cena paketa z paketa z dnevno smučarsko vozovnico v predprijavi z dm kuponom za 
10 točk * 
 

12 EUR 

Paket DM ski opening za ženske vključuje: 
 

dnevno smučarsko karto (pri paketu 1) 
 

prevoz s kabinsko žičnico (pri paketu 2) 
 

šolo smučanja po metodi UPS (obvezna predprijava - prijave so možne do zapolnitve mest),  
 

zabavno tekmo z Juretom Koširjem (obvezna predprijava) 
 

celodnevno razvajanje na Plaži Krvavec (kavica za dobrodošlico, degustacija hrane in vina, dm 

make-up, Cosmo bralni kotiček), 
 

koncert skupine Manouche. 
*Posebne cene paketov veljajo le ob predprijavi do 3. 12. 2016. 
 

Nakup paketa brez popustov je možen tudi na dan dogodka na blagajni RTC Krvavec. 
Posebna ugodnost (20% popust) ob predložitvi dm kupona (kupon si lahko natisnete na terminalih v vseh poslovalnicah dm 

Drogerie Marketa v Sloveniji). 
Paket 3: dm ski opening za ženske - z nočitvijo Hotelu Krvavec in 2- dnevno smučarsko 
vozovnico 
Redna cena paketa z nočitvijo v Hotelu Krvavec* 119 EUR 
Cena paketa z nočitvijo v Hotelu Krvavec s kuponom za 20 točk 99 EUR 

 



Paket DM ski opening za ženske vključuje: 

 
1x nočitev za eno osebo s polpenzionom v dvoposteljni sobi v Hotelu Krvavec***,  

 
2x dnevno smučarsko karto,  

 
šolo smučanja po metodi UPS (obvezna predprijava, prijave so možne do zapolnitve mest) 

 
zabavno tekmo z Juretom Koširjem (obvezna predprijava) 

 
celodnevno razvajanje na plaži Krvavec (kavica za dobrodošlico, degustacija hrane in vina, dm 

make-up, Cosmo bralni kotiček), 
 

koncert skupine Manouche.  
 

*Posebne cene paketov veljajo le ob predprijavi do 3. 12. 2016. nakup paketa na dan dogodka ni možen. 
Posebna ugodnost (20% popust) ob predložitvi dm kupona za 20 točk (kupon si lahko natisnete na terminalih v vseh poslovalnicah DM 

Drogerie Marketa v Sloveniji). 
 


