
 

 
                      BIG BERRY Luxury Lifestyle Resort 

                 TAXGROUP team building 
  
  
Datum: 13. - 15.09.2019. 

Število nočitev: 2 

Število oseb: 20 

Število namestitvenih enot - celotni najem: 5 hišk za 6 oseb; 1 hiška za 2 osebi, 1 hiška 4 osebe, 

1 hiška za 10 oseb 

 
Cenik nastanitev: 
 

Hiška Cena za nočitev / 
hiško 

Število hišk  Število nočitev Skupaj 

Hiška za 6 oseb € 230.00 5 2 € 2.300.00 

Hiška za 4 osebe € 200.00 1 2 €    400.00 

Hiška za 2 osebi € 170.00 1 2 €    340.00 

Hiška za 10 oseb € 250.00 1 2 €   500.00 

                                    SKUPAJ (Celotni najem) € 3.540.00 

                                    POPUST (- 10%)   -         €    354,00 

                                        SKUPAJ NASTANITVE  € 3.186.00 

 
Check-in v hiško na dan prihoda je možen od 15:00. 
Check-out iz hiške na dan odhoda je predviđen do 10:00. 
 
Ponudba vključuje:  
 

● Turistične takse 
● Zajtrk 
● Brezplačno parkiranje 
● Najem kanuja 
● Najem koles 
● Uporaba “open lounge“ prostora 

● Uporaba hiške za roštilj 
● Odbojkarsko igrišče 
● Slackline 
● Badminton 
● Fitness na prostem 
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Cenik storitev in aktivnosti: 
 

Storitev / aktivnost Opis Cena 

Welcome finger food - lokalne 
dobrote 

Česnovi polžki, slane palčke, 
miške (sladko), sok svežih 
pomoranč, napitek iz mete in 
limone, kava,  

7,00€ / osebo 

Degustacija Semiške penine v reki 
Kolpi 

Pokušina petih različnih penin iz 
kleti “Simonič“ iz Semiča v 
bazenu reke Kolpe 

15,00€ / osebo 

Penina bowla  Bowla vključuje 6 penin (0,75 l), 
jagode, led, kozarce 

200,00 € 

BBQ piknik Priprava žara s kuharjem - 
mesne dobrote in zelenjava na 
žaru 

15,00€ / osebo 
-------------------- 
40,00€ - storitva 

Koncert - Mate Grgat Akustični koncert hrvaškega 
pevca na odprtem 

700,00 € 

Zlati Ghee - degustacija Pokušina različnih okusov 
lokalnega, prečiščenega ghee 
masla z belokranjsko pogačo 

7,00€ / osebo 

Team building igre  Organizirane skupinske, športne, 
zabavne igre (body zorbing, 
formula,…) 

650,00 € 

Lokalni prigrizek Lahki prigrizki - Belokranjska 
pogača, lokalni suhi mesni in 
sirni izdelki 

8,00€ / osebo 

Domači goveji golaž Lokalna jed na žlico  10,00€ / osebo 

Bistra Buča - Šola kot nekoč Simulacija šolskega sistema 
pred 60. leti (1957) na zabaven 
način v Radovici pri Metliki 

8,00€ / osebo 
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Kosilo - jagenjček na žaru Belokranjska specialiteta - 
Jagenjček na žaru pripravljen na 
lokaciji 

250,00 € / kos 

Vinska bowla Vključuje 5 steklenic lokalnega 
belega vina, 5 steklenic 
lokalnega rdečega vina (0,75 l), 
led, kozarce 

90,00 € 

BIG BERRY Van Koktajl avto z profesionalnim 
barmenom in 90 koktajlov 

500,00 € 

DJ Tomy Vertigo Večer s profesionalnim DJ-jem  - 
plesna glasba, tuji in domači 
izvajalci 

600,00 € 

Rafting na Kolpi Spust ob reki Kolpi z mini raftom 30,00€ / osebo 

Izletniška Kmetija Zupančič  Ogled domovanja črne človeške 
ribice in kosilo - sveža postrv na 
žaru  

25,00€ / osebo 

Pijača  Lokalno belo in rdeče vino, 
lokalno žganje, pivo v sodu, 
radenska 

45,00 € / osebo 

Najem golf avta Mini golf avto za prevoz skozi 
resort 

40,00€ / dan 

Najem BBQ hiške Najem hiške za žar (BBQ) z 
lesom, ogljem, 2 hladilnika in 
ledomatom.  

150,00€ / dan 

 
Skupaj: 
 

Storitev Cena ukupno 

Nastanitev  € 3.186.00 

Storitve in aktivnosti (20 oseb)  € 6.810.00 

Skupaj   € 9.996.00 
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