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SPOŠTOVANI ŠPORTNI PRIJATELJI,
predstavljamo vam katalog ČATEŽ – NOGOMETNE PRIPRAVE 2021. Naša ekipa
B4SPORT CAMPS si prizadeva, da v Čatežu ob Savi izpolni vsa vaša pričakovanja.
Z dodatnimi informacijami smo vam z veseljem na voljo na kontaktnih naslovih:
Danijel Starc,
direktor prodaje (+386 40 816 670, danijel@b4sport.si)
Nataša Haskić,
vodja pisarne (+386 40 185 379, natasa@b4sport.si)
Alen Halilović,
glavni koordinator priprav (+386 40 240 324, alen@b4sport.si)
Emir Haskić,
Managing Director

Timotej Krajnc,
direktor B4SPORT CAMPS

Destinacija
Terme Čatež, ki se nahajajo ob meji s Hrvaško in blizu letališča Zagreb, so najbolj
znane terme v Sloveniji. Ta turistični biser je gostil številne vrhunske profesionalne
športne ekipe in je znan kot eno najboljših mest za treninge in športne priprave
v tem delu Evrope.
Kompleks Term Čatež nudi optimalne pogoje in 3+1 odlično urejena nogometna
igrišča z naravno travo. V hotelu Toplice je tudi večnamenska športna dvorana.
V bližnjih mestih Brežice in Krško se nahajata stadiona primerna za organizacijo
mednarodnih tekem. Oba stadiona sta opremljena z reflektorji.
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Nastanitev v hotelih - Terme 4*, Toplice 4*, Čatež 3*
Vsi trije hoteli se nahajajo v mirnejšem delu Term Čatež in so oddaljeni od
vsakdanjega vrveža. Tako so idealni za vse, ki iščejo popolne športne priprave z
razpoložljivimi notranjimi in zunanjimi bazeni s termalno vodo.
Varno okolje - “mehurček”
Kot odgovor na izzive, ki jih povzroča pandemija COVID-19, in razmere, ki
prevladujejo pri organizaciji športnih dogodkov, v agenciji B4SPORT CAMPS
posebno pozornost namenjamo vprašanjem zdravja in varne organizacije.
K organizaciji svojih projektov pristopamo z veliko mero odgovornosti. Na vseh
lokacijah, kjer delujemo, organiziramo “mehurčke”, kjer skrbimo za najvišje
možne higienske standarde in celotno logistiko podredimo varni izvedbi.
Vse ekipe, ki jih gostimo, nastanimo v svojih nadstropjih, vsaki zagotovimo
zasebno restavracijo in svojo privatno sejno sobo. V sodelovanju s pristojnimi
organizacijami organiziramo antigensko in PCR testiranje za ekipe v hotelu. V
sodelovanju s hoteli pa zagotavljamo vse splošne varnostne ukrepe (razdalja med
gosti, razkuževanje vseh javnih površin). Hotelsko osebje pozna vse ukrepe, ki
jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, pa tudi nacionalne in lokalne
zdravstvene ustanove.
Uslužbenci si dnevno preverjajo telesno temperaturo, preden se odpravijo na delo,
in vzdržujejo dobro osebno higieno, zlasti z rednim umivanjem in razkuževanjem
rok. Da bi zagotovili minimalne stike med hotelskim osebjem in gosti, bo čiščenje
sob organizirano le, če ekipa ne bo prisotna v hotelu in po vnaprej dogovorjenem
postopku.
Razpoložljive storitve:
nastanitev za delegacijo ekipe • soba za masažo (vključno z dvema prenosnima
masažnima mizama) • soba za opremo • zasebna konferenčna soba za sestanke
in video analize • zasebna restavracija ali ločen prostor v restavraciji • športni
polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja) - samopostrežni bife • voda pri vseh glavnih
obrokih in za treninge • WiFi v hotelu • pranje športnih oblačil • uporaba hotelskega
bazena / telovadnice / savne • uporaba nogometnih igrišč za treninge • led •
predstavnik agencije 24/7 • turistična taksa • prijateljske tekme (organizacija,
nogometno igrišče, sodniki FIFA) • organiziran prevoz našega partnerja Nomago...
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TERME ČATEŽ RESORT
Hotel Terme 4*
Hotel Toplice 4*
Hotel Čatež 3*

B4SPORT CAMPS

ČATEŽ - NOGOMETNE PRIPRAVE 2021

4/6

Koordinacija prijateljskih tekem:
Timotej Krajnc
FIFA Match Agent
+386 31 231 088
timotej@b4sport.si

Igrišče
št.
1
2
3
4
Brežice
Brežice
B4SPORT CAMPS

NOGOMETNA IGRIŠČA
Dimenzije
102 m × 66 m
102 m × 64 m
104 m × 66 m
102 m × 68 m
102 m × 64 m

Razdalja
do hotelov
150 m
250 m
300 m
350 m
5 km
5 km

Opombe
naravna trava, ogrevanje, namakanje
naravna trava, ogrevanje, namakanje
naravna trava, ogrevanje, namakanje
naravna trava, pomožno igrišče
naravna trava, reflektorji (1000 lx)
umetna trava, reflektorji (350 lx)
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LOKACIJA
TERME ČATEŽ
TOPLIŠKA CESTA 35
SI – 8250 BREŽICE
SLOVENIJA

Zagreb (Letališče Franjo Tuđman) – Čatež: 50 km
Maribor (Letališče Edvarda Rusjana) – Čatež 90 km
Ljubljana (Letališče Jožeta Pučnika) – Čatež: 130 km
Nogometni center Kranjska Gora – Čatež: 190 km
Nogometni center Umag – Čatež: 230 km

VA B L J E N I !
Uraden partner za prevoz:
NOMAGO d.o.o.
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