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PRIREDITVE

Živalski vrt
Ljubljana, vsak dan od 9.00 do 19.00
Za spoznavanje sveta se ni treba vedno odpraviti 
daleč. Na pustolovščino med živalmi z različnih 
kontinentov se lahko podate kar po razgibanih 
poteh pod ljubljanskim Rožnikom. V prijetni senci 
drevesnih krošenj pozabite na skrbi, razgibajte se 
na svežem zraku, opazujte živali in se udeležite 
zanimivih programov, na katerih jih lahko pobliže 
spoznate. 

ZOO Ljubljana vas pričakuje vsak dan od 9. do 19. 
ure. 

Obisk lahko načrtujete na www.zoo.si!

Znižana letna

vstopnicaZnižana letna

vstopnica
Za ceno trehenkratnih obiskov 

uživajte V dogodivščinah 

med živalmi vse do konca leta!

Portal ona-on.com s Članskimi VIP 
ugodnostmi za svoje člane!

Šport in rekreacija: Idealna priložnost za vse, ki 
skrbijo za svojo fizično pripravljenost. Zagotavljamo 
treninge z osebnim trenerjem, oblikovanje postave, 
igranje tenisa, badmintona, squasha in še več.
Zabava in doživetja: Osvobodi se stresa in se podaj 
na nepozabne pustolovščine. Izkoristi ugodnosti, ki 
ti omogočajo aktivno preživljanje prostega časa in 
neomejeno zabavo.
Zmenki in druženja: Že imaš simpatijo in je čas 
za prvi zmenek? Kam na prvi zmenek, kaj početi? 
Preveri Zmenke in druženja ter najdi odlično idejo 
za popoln prvi zmenek!

Preveri na  
www.ona-on.com/clanski-popusti-in-ugodnosti/

Ekskluzivno za člane ona-on.com smo združili 
top ponudnike različnih dejavnosti v Članskih VIP 
ugodnostih.
Članske VIP ugodnosti smo razdelili na 5 kategorij – 
marsikaj na voljo tudi z do 100% popustom!

Veščine in znanja: Obdobje samskosti je idealen 
čas za osebnostno rast in izobraževanje na vseh 
področjih. Izkoristi posebne ugodnosti priznanih 
predavateljev in strokovnjakov – vse od spletnih 
programov do knjig za osebno rast.
Lepota in zdravje: Zdravje mora biti vedno 
na prvem mestu, ne smemo pa pozabiti niti na 
svoj videz in dobro počutje. Paleta možnosti za 
oblikovanje zdravega telesa in duha čaka nate!

OGLAŠUJTE V NAPOVEDNIKU
Dosezite pravo publiko, ki jo zanima, kaj 
ponujate!

Napovednikovi uporabniki živijo 
aktivno, se udeležujejo dogodkov in 
sooblikujejo javno mnenje.

Najbolj priljubljeni vodič na spletu, v 
tisku in na mobilnih napravah!


