Želite soustvarjati Pohorsko livado?
Podajmo si roko!
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Apartmajske vrstne hiše

POHORSKA LIVADA, gradbeništvo, inženiring, storitve, d.o.o.
Meljska cesta 36, Maribor, Slovenia, Europe

Apartmajske individualne hiše
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Želite soustvarjati tropski paradiž pod smučiščem?

T: +386 (0)3 428 28 50
E: info@pohorskalivada.si
www.pohorskalivada.si
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Vodna plaža

Hotel **** Superior
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Ljubljana

hrvaška

Drsališče, kotalkališče

Depandanse hotela

D

Tukaj je Pohorska livada
– edinstvena v Evropi.

Maribor

Pohorska livada prinaša:
Maribor, drugo največje slovensko
mesto, se ponaša s kar 45-letno
smučarsko tradicijo svetovnega
pokala. Novoletne tekme za pokal Zlate
lisice privabijo v mesto nekaj desettisoč
obiskovalcev, ki jih očara zasneženo
Pohorje, tam pa jih pričakata le dva
hotela s približno 400 ležišči.

• tropsko vodno plažo s stalno temperaturo zraka 27°C in pravim tropskim
rastjem,
• hotel **** Superior, s podzemnim hodnikom povezan s tremi
depandansami,
• zimsko drsališče, ki poleti postane kotalkališče,
• vsa standardna športna igrišča in beachvolley, nogometno igrišče ter
plezalne stene,
• športno-rehabilitacijski center za okrevanje športnikov po poškodbah,

Mesto pa ob reki Dravi na Lentu
goji tudi pravo znamenitost,
najstarejšo trto na svetu! Turisti
množično uživajo ob dobri kapljici
tudi na poletnem Festivalu Lent
na prostem, ki traja kar tri tedne
in je prejel že mnoga mednarodna
priznanja.
Zaradi posebnega odnosa do
kulture in življenja bo Maribor
leta 2012 postal tudi evropska
prestolnica kulture, le leto
zatem pa bo še gostitelj Zimske
univerzijade. Turistični obisk že
zdaj skorajda presega trenutne
nastanitvene
možnosti,
zato
želimo ponuditi nove kapacitete
in postaviti evropsko počitniško
središče, ki bo ponujalo oddih in
zabavo skozi vseh 12 mesecev v
letu.

• apartmajske vrstne in individualne hiše, bloke ter vila bloke.

Izjemna energetska učinkovitost
Predstavljajte si tropski paradiž … Edinstven
objekt tropske plaže pokriva 22.383,00 m2
površine, od tega 15.000 m2 plaže, za
ogrevanje in hlajenje pa izkorišča naravne
vire. Do zunanje temperature -10°C se objekt
ogreva s pomočjo geosond in sončnimi
celicami, električno omrežje uporabljamo le
kot alternativni vir. Velike steklene površine
smo obdali s posebnimi termo zavesami, s
katerimi podnevi senčimo in ponoči izoliramo,
da ohranjamo energijo.

Poživitev telesa in duha

Načrtovana je izvedba pokritega smučišča.

V prostorih tropske plaže vas razvajamo v
savnah, welnessu ter pilates in fitnes centru.
Uživajte na 3.968 m2 vodnih površin in se
prepustite plavanju, svetu toboganov in
celo surfanju na umetnih valovih. Ambient
očarljivo dopolnjuje umetno jezero, v katero
se preko skalnih površin steka slap. Na
območju peščenih površin plaže so urejeni še šotorišče, odbojka na mivki, otroška
igrišča, masažni bazeni …

Užitek bivanja
Hotel **** Superior je grajen po minimalnih
standardih za hotel s petimi zvezdicami
in omogoča nadgradnjo ponudbe v višjo
kategorijo. Tri hotelske depandanse, ki
so s hotelom povezane s podzemnim
hodnikom, ponujajo 394 ležišč in sobe z
atrijem ali balkonom. V neposredni bližini so
priljubljeno smučišče, javni prevoz, trgovine, restavracije, kolesarske steze, štiri
nogometna igrišča za treninge …

