
Dogodki in srečanja
BRDO PRI KRANJUB



Zakaj na Brdo? • Imamo bogate izkušnje z izvedbo domačih in mednarodnih dogodkov.

• Smo zanesljiv, prilagodljiv in zaupanja vreden partner.

• Naša kontaktna oseba je z vami od vašega povpraševanja do zaključka dogodka.

• Izvedba naših storitev je na najvišjem nivoju.

• Pri nas je vsak dogodek unikaten.

• Enostaven dostop do Posestva Brdo.

• Brezplačna parkirna mesta za vse udeležence.

• Blizu sta letališče Jožeta Pučnika in gorenjska avtocesta.

• Raznovrstna gostinska ponudba, prilagojena vašim željam in vrsti dogodka.

• Svoj dogodek lahko obogatite s posebnimi doživetji v prelepi naravi.

• Pester izbor notranjih in zunanjih lokacij.

Brdo pri Kranju je VARNA lokacija!

Na Kongresnem uradu Slovenije smo pridobili standard Varno in zdravo na do-
godke, ki potrjuje  zagotavljanje dodatnih ukrepov za preprečevanje okužb in 
skrb za najvišji nivo varnosti za udeležence različnih dogodkov. 

Upoštevamo vse ukrepe za ohranjanje zdravja naših gostov in osebja, kot so 
medosebna razdalja 1,5 m, redno čiščenje in zračenje prostorov, povsod so na 
voljo razkužila. Izvedbo dogodkov na najvišjem nivoju nam zaupajo najpomemb-
nejše institucije v državi.

B



Kongresni center
POSESTVO BRDOB



BDvorane
KONGRESNI CENTER

V kongresnem centru Brdo so vam na voljo štiri različno velike dvorane: 

GRANDIS
SPLENDENS
STEKLENA
HEROS 

V prvem nadstropju so štiri STEKLENE SEJNE SOBE s čudovitim pogledom na park. 
Primerne so za delo do 10 oseb.

GRANDIS:
Največja dvorana kongresnega centra in zato primerna za izvedbo najrazličnejših do-
godkov. Poleg konferenc, seminarjev in kongresov lahko v njej organizirate tudi koncert, 
ples, različne predstave, družabne in svečane dogodke. Dvorana je opremljena z dva-
najstimi fiksnimi kabinami za tolmačenje in slušno (indukcijsko) zanko.

SPLENDENS:
Odlikuje jo obilica dnevne svetlobe. Nahaja se v pritličju kongresnega centra, ima čudovit 
pogled na Park Brdo in izhod na odprto teraso. Prostor je primeren za izvedbo različnih 
zasedanj, seminarjev, tiskovnih konferenc in predstavitev, v njem pa lahko organizirate 
tudi različne svečane dogodke s pogostitvijo, glasbo in plesom.

STEKLENA:
Dvorana z obilo dnevne svetlobe ponuja čudovit pogled na naravo Parka Brdo. Z vmesni-
mi pregradnimi stenami jo je mogoče prilagoditi za različno velika srečanja, prav zato pa 
je zelo primerna tudi za delo v skupinah znotraj večjih dogodkov.

HEROS:
V kletni etaži kongresnega centra. S predelnimi stenami jo je možno spremeniti v dve, 
tri ali štiri manjše dvorane. Dvorana ima izhod na manjšo pokrito teraso.



B DVORANA HEROS

AVLA KONGRESNEGA CENTRA

DVORANA SPLENDENS

SEJNA SOBA

DVORANA GRANDIS

STEKLENA DVORANA

Dvorane
KONGRESNI CENTER



DVORANE
KONGRESNI CENTER

POVRŠINA
V M2

U POSTAVITEV PRAVOKOTNA 
POSTAVITEV

KINO
POSTAVITEV

ŠOLSKA 
POSTAVITEV

GRANDIS

SPLENDENS
SPLENDENS + kabine

HEROS
HEROS + kabine

HEROS   1/4
HEROS   2/4 
 HEROS   3/4

STEKLENA DVORANA

STEKLENA   1
STEKLENA   2
STEKLENA   3
STEKLENA   4

SEJNA SOBA (1-4)

DELOVNA MESTA

558

292
211

272
238

68
136
204

213

52
26
52
78

25

POLNA
KAPACITETA

PRILAGOJENA
KAPACITETA

POLNA
KAPACITETA

PRILAGOJENA
KAPACITETA

POLNA
KAPACITETA

PRILAGOJENA
KAPACITETA

CENA/DAN

POLNA
KAPACITETA

PRILAGOJENA
KAPACITETA*

PRILAGOJENA
KAPACITETA*

PRILAGOJENA
KAPACITETA*

PRILAGOJENA
KAPACITETA*

70 oseb

60 oseb
52 oseb

58 oseb
50 oseb

16-22 oseb
26 oseb
46 oseb

20 oseb
8 oseb

20 oseb
36 oseb

/

10 oseb (l)

36 oseb

28 oseb
24 oseb

27 oseb
23 oseb

12 oseb
11 oseb
19 oseb

/ / /

10 oseb (I)
4 oseb (I)
10 oseb (I)
18 oseb (I)

10 oseb 
4 oseb 
10 oseb 
18 oseb 

21 oseb
/

21 oseb
33 oseb

10 oseb
/

10 oseb
16 oseb

20 oseb
8 oseb

20 oseb
36 oseb

48 oseb
/

48 oseb
72 oseb

20 oseb
/

20 oseb
32 oseb

24 oseb
36 oseb
50 oseb

12 oseb
14 oseb
22 oseb

46 oseb
90 oseb
140 oseb

24 oseb
33 oseb
56 oseb

24 oseb
50 oseb
90 oseb

12 oseb
11 oseb
19 oseb

72 oseb
60 oseb

30 oseb
26 oseb

180 oseb
150 oseb

88 oseb
77 oseb

130 oseb
100 oseb

27 oseb
23 oseb

72 oseb
50 oseb

32 oseb
28 oseb

240 oseb
180 oseb

104 oseb
90 oseb

140 oseb
100 oseb

27 oseb
23 oseb

100 oseb 44 oseb 550 oseb 207 oseb 260 oseb 36 oseb

4 oseb (l) / / / / / /

2.300 €

1.300 €

130 €
60 €

1.100 €

290 €
580 €
870 €

260 €
130 €
260 €
390 €

990 €/ / / /

KONGRESNI CENTER
KLET

Heros
Heros A
Heros B
Heros C
Heros D

KONGRESNI CENTER
PRITLIČJE

Splendens
Avla
Steklena 1
Steklena 2
Steklena 3
Steklena 4
Grandis

VHOD

PRILAGOJENA
KAPACITETA* :
na razdaljo 1, 5 m
med udeleženci



B CENA VKLUČUJE:

• Pripravo dogovorjene postavitve dvorane, osnovni oder velikosti do 8 x 4 m (velja le za 
Grandis in Splendens, v ostalih dvoranah ga dodatno zaračunamo), govorniški pult in/
ali predsedstvo,

• osnovno konferenčno ozvočenje dvorane, do 6 namiznih mikrofonov, do 2 prenosna 
ročna ali naglavna mikrofona, mikrofon na govorniškem pultu (vse navedeno ne velja 
za sejne sobe),

• projektor in projekcijsko platno v večjih dvoranah oziroma 50‘‘ LCD-monitor v manjših 
dvoranah in sejnih sobah,

• slušno (indukcijsko) zanko v dvorani Grandis,

• 1 flip chart (tabla z listi in flomastri),

• prostor za registracijo udeležencev, pripravo vsebin za digitalne zunanje in notranje 
usmerjevalne zaslone,

• osnovni cvetlični aranžma.
V celotnem kongresnem centru je zagotovljen brezplačni brezžični dostop do in-
terneta.

Ostalo tehnično opremo, dodatne storitve in posebne cvetlične aranžmaje dodatno 
zaračunamo.

KONGRESNI CENTER
Cenik



BCenik
DODATNIH STORITEV IN OPREME

AVDIO TEHNIKA

TEHNIKA ZA TOLMAČENJE

VIDEO TEHNIKA

TELEKOMUNIKACIJE IN INFORMATIKA

STORITVE

OSTALO

Dodatni namizni mikrofon
Dodatni brezžični mikrofon (ročni, naglavni)
Distribucijski sistem za novinarje (7/12 priklopov)

Aparatura za tolmačenje do 3 jezikov (vključenih tudi 50 slušalk s sprejemniki) 
Prenosna tolmaška kabina 1,6 x 1,6 m / 1,6 x 2,4 m
Dodatna slušalka s sprejemnikom
Izgubljena ali poškodovana slušalka s sprejemnikom

Talni LCD-monitor 50’’ (za govorce)
LCD-monitor 50’’ na stojalu
86‘‘ video wall v avli*

Prenosni računalnik

Avdio snemanje na uro
Prisotnost tehnika na dogodku na uro/na klic na uro
Prisotnost hostese na dogodku na uro (min. 3 ure/os.)
Prisotnost garderoberja na dogodku na uro (min. 3 ure/os.)
Izdelava imenskega, namiznega napisa
Izdelava napisa za na stol
Izklop javljalca (do 4 ure / nad 4 ure)
Izdelava stroškovnika

Dodaten flip chart (tabla z listi in flomastri)
Rosko element za oder 1 x 2 m
Stojalo slikarsko / magnetno

10 €
30 € 1
70 €/100 €

700 € 
250 €/300 € 
3 € 
300 €

100 €
150 € 
200 €

80 €

15 €
25 €/15 €
25 €
16 €
2 €
1 € 
150 €/300 € 
15 €

30 €
12 € 
10 €/15 €

Tehnično opremo v dvorani upravlja multimedijski tehnik JGZ Brdo, zato je njegova 
prisotnost obvezna ob začetku dogodka in v nadaljevanju po potrebi (odvisno od 
zahtevnosti dogodka). To je znesek, ki ga morate vključiti v  finančno konstrukcijo 
svojega dogodka. 

Za dvorano Grandis je nujna stalna prisotnost najmanj dveh tehnikov. 

Tolmače za tolmačenje na dogodku zagotovi naročnik, JGZ Brdo pa zagotovi opre-
mo za tolmačenje.

*V primeru, da se ne boste odločili za predvajanje lastnih vsebin, bo na video wallu 
predstavljena ponudba JGZ Brdo.



Račji otok
POSESTVO BRDOB



BRačji otok
PONUDBA

Račji otok leži v objemu narave, na drugem jezeru v Parku Brdo. Je lokacija na 
prostem in zato najboljša izbira v trenutnih razmerah, ko je naša skrb usmerjena 
predvsem v varovanje zdravja naših gostov in osebja.

Pogoj za izvedbo dogodka je ugodna vremenska napoved (primerne temperature, 
brez padavin). V primeru slabega vremena dogodek izpeljemo v eni od dvoran 
Kongresnega centra Brdo. 

PRILAGOJENA KAPACITETA*: na razdaljo 1, 5 m med udeleženci.

KINO 
POSTAVITEV

ŠOLSKA 
POSTAVITEV

BANKETNA
POSTAVITEV - “lunce”

Polna
kapaciteta

Prilagojena
kapaciteta*

Polna
kapaciteta

Polna
kapaciteta

160 oseb 80 oseb 84 oseb 48 oseb /

Prilagojena
kapaciteta*

42/48 oseb

Prilagojena
kapaciteta*

Cena uporabe lokacije znaša 800 €. 

Cena vključuje pripravo dogovorjene postavitve, 1 flip chart, dostop do interneta in 
pripravo vsebin za usmerjevalna zunanja digitalna zaslona.



BCenik

KAVA (filter)                        1 €

MLEKO ZA KAVO (1 l za pribl. 20 oseb)        5 €

KAVA (espresso)              2 €–3,2 €

ČAJ              2,5 €

DODATKI ZA ČAJ           0,3 €–0,7 €

VODA 0,25 l               2 €

VODA 0,75 l               3 €

SOK 0,2 l             2,8 €
  
SOK 1 l                     10 €

HLADNIH IN TOPLIH NAPITKOV



MALICA IN ZAJTRK

Granola z jagodičevjem 
in lokalnim jogurtom
Voda, kava ali čaj           
                           
 4 €

Maslen rogljič
Sveže rezano sadje
Voda, kava ali čaj
                       
 4,5 €

Ovsena kaša z jabolki in
cimetom
Sveže rezano sadje
Voda, kava ali čaj    
      
5,5 €

Kiš s slanino in
porom (tudi vege opcija)
Sveže rezano sadje
Voda, kava ali čaj    
                 
6,5 €

Popečen beljakovinski
kruh, losos, avokadov
namaz
Sveže rezano sadje
Voda, kava ali čaj    
               
6,5 €

        

SENDVIČI

VEGANSKI
Avokadov namaz,
vložena paprika, sveža 
kumara, olive           
                          
 3,2 €

VEGETARIJANSKI
Paradižnikov pesto, 
mocarela, rukola

3,2 €

S PRŠUTOM
Kraški pršut, namaz 
črnih oliv z gorčico, mladi 
sir, rukola

4,5 €

Z ZORJENO GOVEDINO
Rezine rostbifa, olivno 
olje z limoninim sokom, 
mlada solata

5,5 €

BCenik
PRIGRIZKOV



BPogostitev
LOKACIJE NA BRDU

KOČA JEZERO NA BRDURAČJI OTOK NA BRDUAVLA V KONGRESNEM CENTRU

KONGRESNI CENTER

RAČJI OTOK

KOČA JEZERO



BPogostitev
DRUGE LOKACIJE

GRAD STRMOL VILA BLED VILA ZLATOROG VILA TARTINI



BPogostitev
LOKACIJE

KOČA JEZERO
NA BRDU

Polna
kapaciteta

84 oseb 48 oseb

CENA MENIJA
DOPLAČILA

KONGRESNI CENTER
BRDO

RAČJI OTOK
NA BRDU

DNEVNI MENI
BOGATEJŠI MENI

SVEČANI MENI

GRAD
STRMOL VILA BLED

/
od 35 €
od 50 €

Od 40 €
Od 65 €
Od 75 €

Doplačilo
 za sedeči obrok /

od 20 €
od 25 €
od 45 €

Polovična cena
izbrane dvorane

Od 45 €
Od 55 €
Od 70 €

GRAD STRMOL

KONGRESNI CENTER BRDO

VILA ZLATOROG VILA TARTINI

/
/

od 55 €

/

od 40 €
od 65 €
od 55 €

od 45 €
od 55 €
od 70 €

400 €- 800 € / 580  €
(Koncertna dvorana)

• do 35 oseb za strežen obrok
    (prilagojena kapaciteta je 17 oseb)

/ /

RAČJI OTOK NA BRDU KOČA JEZERO NA BRDU

VILA BLED VILA ZLATOROG VILA TARTINI

/
/

od 70 €

/
/

od 70 €

•  do 300 oseb za strežen obrok 
     (prilagojena kapaciteta je 88 oseb)
•  do 300 oseb za pogostitev v obliki 
• sedečega hladno-toplega bifeja 
    (bife v preddverju)
    (prilagojena kapaciteta je 88 oseb)
•  pribl. 550 oseb za stoječi sprejem 
    (prilagojena kapaciteta je 200 oseb)

• do 120 oseb za pogostitev v obliki sede-
    čega hladno-toplega bifeja
   (prilagojena kapaciteta je 40 oseb)
•  do 200 oseb za stoječi sprejem
   (prilagojena kapaciteta je 100 oseb)

• do 56 oseb (restavracija) oziroma do 
70 oseb (Koncertna dvorana) za stre-
žen obrok (prilagojeni kapaciteti sta 30 
oseb za restavracijo in 28 oseb za Kon-
certno dvorano)

• do 100 oseb za stoječi sprejem
    (prilagojena kapaciteta je 50 oseb)

• do 10 oseb za strežen obrok
   (prilagojena kapaciteta je 6 oseb)

• do 22 oseb za strežen obrok
    (prilagojena kapaciteta je 10 oseb)

• do 16 oseb (glavna jedilnica) oziroma 
do 26 oseb (Viteška dvorana) za strežen 
obrok (prilagojeni kapaciteti sta 8 oseb 
za glavno jedilnico in 12 oseb za Viteško 
dvorano)

• do 50 oseb za stoječi sprejem (prilago-
jena kapaciteta je 20 oseb)



Nastanitve
LOKACIJEB

Na Brdu poteka celostna zunanja in notranja obnova hotela. Nov 
hotel bo imel kategorizacijo ****superior, 123 moderno opremlje-
nih sob in storitve na najvišjem nivoju. Za goste ga bomo odprli 
v juniju 2021.

Za nastanitev vam lahko ponudimo:

•  Grad Strmol v Dvorjah pri Cerkljah, 10 km od Brda (10 sob), 
•  Vilo Bled ob Blejskem jezeru, 30 km od Brda (31 sob),
•  Vilo Zlatorog ob Blejskem jezeru, 30 km od Brda (5 sob),
•  Vilo Tartini v Strunjanu, 142 km od Brda (7 sob).

Junij 2021



BPodatki
ZA IZVEDBO DOGODKA

Vse v ponudbi navedene cene vključujejo DDV.

Sestavni del ponudbe so splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na naši 
spletni strani: www.brdo.si/sl/pravno-obvestilo.

Za dodatne informacije ali rezervacijo termina za vaš dogodek smo vam na voljo 
na telefonskih številkah: 04/260 16 82, 260 16 61 in 260 15 99  ali po e-pošti:
prodaja@brdo.si.

Za več informacij lahko obiščete tudi našo spletno stran www.brdo.si ali 
Facebook stran: Brdo pri Kranju.

JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj

Za pravočasno in ustrezno pripravo na vaš dogodek vas bomo v tednu
pred vašim načrtovanim dogodkom prosili za:

•  urnik dogodka z urami odmorov/pogostitev,

•  število udeležencev,

• podatek o postavitvah dvoran (stoli, mize, oder, govorniški pult ...),

• podatke o tehničnih potrebah v dvoranah, prisotnosti tehnikov in hostes, 
   poteku registracije,

• podatke o gostinskih storitvah, vključno s številom oseb (v dvoranah, odmori, kosilo/
večerja),

• podatke o morebitnih nastanitvah v naših objektih (število sob, imena gostov, 
   prihodi – odhodi, plačnik),

• podatke o „tiskovinah“ (usmerjevalni napisi, imenski namizni napisi, logotipi ...),

• podatek o plačniku in morebitnih posebnostih v povezavi s plačilom.



Odličnost 
za odlične!


