
PRIJATELJSKE IN REVIJALNE 
TEKME Z DOMAČINI IN OSTALIMI 
UDELEŽENCI TER OGLED TEKEM 
NA EVROPSKEM PRVENSTVU 
V MALEM NOGOMETU ZA 
REKREATIVCE miniEURO 2013
Pojdite z nami na Kreto in spodbujajte našo 
reprezentanco na miniEURU. Ob enem pa sami 
uživajte ob igranju malega nogometa, na prelepih 
peščenih plažah, toplem soncu in ob zabavi, ki 
je ne bo manjkalo. Spoznajte malonogometne 
rekreativce iz celotne Evrope in sklenite zanimiva 
nova poznanstva.

1. dan (torek): 
Zbor potnikov v Ljubljani, ter transfer do letališča. 
Polet proti Kreti, od tam transfer do izbranega hotela, 
ki se nahaja v mestu Rethymno kjer se bo tudi odvijal 
miniEURO in zabava. Namestitev v hotelu in nočitev.

2. dan (sreda): 
Namenjeno uživanju na prelepih plažah, za izlete po 
Kreti ali pa si dan organizirate po svoje. Ob posameznih 
dnevih bomo organizirali z domačini in drugimi 
turističnimi udeleženci miniEURA revijalne tekme ali 
turnir na umetni travi.

3. – 6. dan (četrtek - nedelja): 
Od 10.10. - 13.10.2013 bo potekalo evropsko prvenstvo 
v malem nogometu za rekreativce miniEURO 2013. 
Vabljeni na ogled tekem slovenske reprezentance 
in ostalih reprezentanc. Vstop je prost. Preostanek 
dneva lahko uživate na prelepih plažah, se podate 
na krajši izlet ali si dan organizirate čisto po svoje.                       

7. dan (ponedeljek): 
Namenjeno uživanju na prelepih 
plažah in za izlete po Kreti. 

8. dan (torek): 
Po zajtrku prosto, nato transfer na 
letališče ter polet proti izbranemu 
letališču. Od tam transfer nazaj v 
Ljubljano, kamor prispete v poznih 
večernih urah.
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POČITNICE NA KRETI
MALONOGOMETNI TURNIR

TERMIN
8.10. (torek) - 15.10.2013 (torek)

(8 dni)

PROGRAM



   
LEGA: 65 km od 

letališča. V centru mesta 
Rethymnon, 100m od plaže in 

lokacije igrišča miniEURO 2013.  
HOTELSKA PONUDBA: recepcija, 

restavracija, bar, zunanji bazen , ležalniki, senčniki, 
savna, fitnes, internet kotiček, športi na plaži. 

SOBE: klima, mini hladilnik, sat-tv, sušilec za lase, balkon. 
STORITEV: zajtrk / polpenzion
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HOTELSKA NAMESTITEV: 
HOTEL  3* RETHYMNON 

Cena vključuje: 
Letalski prevoz, letališke takse, osebna 
prtljaga do 10kg, transfer do /iz odhodnega 
letališča, povratni transfer iz letališča na 
Kreti do hotela, slovenski predstavnik, igranje 
prijateljskih tekem in/ali malo nogometnega 
turnirja na umetni travi z domačini Grki in 
morebitnimi drugimi ekipami rekreativcev iz drugih 
držav, organizacija potovanja.

Možna doplačila:
Dodatni kos prtljage do 15kg = 40 €
Zavarovanje rizika odpovedi = 5 % cene aranžmaja

Datum prijave:
Najkasneje do 31.7.2013, da zagotovimo 
objavljeno ceno!

Kontakt za rezervacijo:
Turistična agencija Skifun
Damjan Habjanič
Tel: 01-600-8087
e-mail: damjan.habjanic@skifun.si

MZS – Malonogometno združenje Slovenije
Andrej Manfreda
Tel: 01-241-4804
e-mail: andrej.manfreda@slomalinogomet.si

CENA:   

389 € (nočitev z zajtrkom) 
419 € (polpenzion)


