GORJE IN POKLJUKA. PRVINSKO BIVANJE!
V Gorjah in na Pokljuki prvinski način bivanja ni utvara.
Je možnost in enkratna priložnost, da s smučmi in puško
ali lokom spet postanete lovec, pa čeprav je plen le tarča.

UŽIVAJTE V BIATLONU. V CENTRU ENERGIJE!
Doživite vse od prve predstavitve
biatlona do tekme
.....................................................................................................................................................................................................................................................

V TREH URAH DO BIATLONSKE IZKUŠNJE!
Pojdite tja, kamor hodijo svetovni asi biatlona. Odkrijte šport,
ki je na Pokljuki doma! Napolnite se z energijo starodavne
želje po zmagah ali z energijo Zemlje.
Pokljuka v osrčju svojih prostranih gozdov skriva Rudno
polje, ki je že leta 1992 prvič postalo prizorišče tekme za
svetovni pokal v biatlonu, skozi leta pa je biatlonski center
ponudil še Evropski pokal v biatlonu, Svetovno prvenstvo v
lokostrelskem biatlonu, Olimpijski festival evropske mladine
in druge prireditve. Na Rudno polje lahko pridete po svoja
doživetja športa, a tudi po počitek in po energijo na močnih
energetskih točkah, ki dosegajo tudi 900 tisoč enot po
Bovisovi lestvici!
Izberite program, ki vključuje izkušnjo biatlona: od prvega
predavanja do učenja uporabe malokalibrske puške in
tekmovanja na stadionu s tekaškimi smučmi/rolkami z dvemi
streljanji.
Ali pa izberite sprostitev na energetskih točkah! Do tja vodi
kratek, nezahteven sprehod.
ZAKAJ?
Ker v naravi obnavljamo lastne moči na različne načine eni s športom, drugi z energijo Zemlje.
POKLJUŠKE POSEBNOSTI: Pokljuka privlači z naravo: s Pokljuškim gozdom s

številnimi potmi med smrekami, jelkami in bukvami, s posebno blagodejno klimo
in z meditativnostjo narave na energetskih točkah na Praprotnici. Privlači pa tudi
z adrenalinskimi možnostmi v edinem biatlonskem centru v Sloveniji, urejenem
v okviru Športno- rekreacijskega centra na Rudnem polju.

www.slovenian-alps.com; e-mail: info@slovenian-alps.com

PROGRAM BIATLONA
TRAJANJE: 3 ure
KRAJ: ŠRC Pokljuka, Rudno polje
OPREMA: tekaški čevlji, tekaške smuči/rolke poleti

(možnost brezplačne izposoje), tekaške palice, obleka za
tek na smučeh: lahka, oprijeta, kapa/trak, tanjše rokavice,
sončna očala.
CENA: 23 EUR
CENA VKLJUČUJE: organizacijo in vodenje, startnino,
pozdravno pijačo, kosilo, možnost izposoje opreme, 10
nabojev za malokalibrsko puško, simbolično nagrado,
uporaba stadiona in strelišča
Program ni zahteven! Tek le na stadionu.
PROGRAM ENERGETSKIH TOČK
TRAJANJE: 3 ure
KRAJ: ŠRC Pokljuka, Rudno polje
OPREMA: pohodniški čevlji, pohodniške palice,

pohodniške hlače, v primeru mraza; topla oblačila.
CENA: 17 EUR
CENA VKLJUČUJE: organizacijo in vodenje, startnino,
pozdravno pijačo, kosilo, možnost izposoje opreme, voden
sprehod do energetskih točk
Program ni zahteven!
PRIJAVE:

Športno-rekreacijski center Pokljuka,
Rudno polje

