First Ladies' Club

V Kompasu ponujamo odgovor za sleherno žensko dušo.
Na potovanjih po svetovnih metropolah združujemo sprostitev,
klepet ob kavi ali kozarcu izbranega vina in uživanje v kulinaričnih
specialitetah, obisk kulturnih in družabnih dogodkov, nakupovanje.
Vse v enem in odlična priložnost za nepozaben potep s prijateljicami:

• po meri pripravljena potovanja za žensko dušo, kjer se vašim željam tudi
sproti prilagajamo
• Kompasova vodnica je prava poznavalka vseh skritih kotičkov mesta
• program »po žensko«: ogled aktualne razstave, obisk koncerta ali operne predstave, muzikala, razvajanje okusov v izbranih lokalnih ali mednarodnih restavracijah
ter vodeno potepanje po uglednih svetovnih butikih in veleblagovnicah
• nastanitev na najboljših lokacijah v središču mesta
• potovale in družile se boste s sebi enakimi, se spoznavale in izmenjavale izkušnje
• na vsakem potovanju vas čaka tudi presenečenje, da bodo vaši spomini še lepši.

V sodelovanju z:
•M
 etina lista - kjer pišejo tisti, ki vedo,
kaj govorijo.
•M
 etina lista na službeni poti okoli sveta
(s Kompasom).
•M
 etina lista - tajni festival modre besede.

Ste ta mesta že obiskale? - Nič ne de - spoznajte ga z druge - ženske perspektive. Za užitek gre, za razvajanje.

vabljene v družbo kompas first ladies' club.
DATUM

DESTINACIJA

SAMO ZA KFLC

DATUM

DESTINACIJA

SAMO ZA KFLC

22. 2. 2016

Abu DHABI
in Dubaj
6 dni

Nekaj dni bomo v živo
živele Seks v mestu v
bogatih neverjetnih arabskih prestolnicah;
spremenimo se v princeske
tisoč in ene noči ...
za dan žena (z zamikom) v
svetovno prestolnico, ugodni nakupi, srečanje z znano
osebo slovenskega porekla,
ki živi in dela v mestu, predstava na Broadwayu …

Dunaj
1 dan

muzikal Mary Popins, kava s
torto sacher, nakupovanje ...

11. 11. 2015

Salzburg
1 dan

Mozartovo mesto, tokrat z
muzikalom Moje pesmi,
moje sanje (brezčasna
filmska klasika v živo)

10. 3. 2016

New York
5 dni

13. 11. 2015

Pariz
4 dni

Modna revija v Galeries
Lafayette in tečaj
umetnosti francoskega
kuhanja ...

April 16

Cvetlični park Keukenhof,
Amsterdam
hiša Ane Frank, morda
3 dni
s kolesi naokrog …

Carigrad
4 dni

od številnih orientalskih
bazarjev do modernih nakupovalnih središč, doživetje
srednjeveškega kopališča
hamama, vse o tem, kako je
najmogočnejšemu sultanu veličastnemu vladala
znamenita Roxalana ...

Dunaj
1 dan

Prijetno predpraznično
nakupvanje, ženski
klepet ob kavi in sacherci …

Carigrad
4 dni

NE OSTANITE DOMA
– DAME BOMO 2016
PRIČAKALE SKUPAJ
od številnih orientalskih
bazarjev do modernih nakupovalnih središč, doživetje
srednjeveškega kopališča
hamama, vse o tem, kako je
najmogočnejšemu sultanu
veličastnemu vladala
znamenita Roxalana ...

24. 10. 2015

10.12. 2015

12. 12. 2015

29. 12. 2015

Ponudbo aktualnih potovanj spremljajte na www.kompas.si/first-ladies-club

London
4 dni

Prestolnica, ki živi podnevi
in ponoči: od Dianinega
Harrodsa, butikov na
Knightbridgu, do čaja v Ritz
in muzikla na West Endu, še
Sherlock Holmes in čaj ob
petih …

Julij,
avgust 2016

Verona
2 dni

mesto Romea in Julije,
odlična opera v edinstveni
veronski areni, kava, sladoled in ženski klepet ob
gardskem jezeru ...

September
2016

Barcelona
3 dni

Gaudijeva arhitektura,
tržnica La Boqeria,
živahna Rambla, muzej
Picasso ...

Junij 2016

