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Lucky DRSALIŠČE je tudi letos ODPRTO… 
 
…na Mestni ploščadi Gospodarskega razstavišča. S projektom velikega, kvalitetnega (porolbanega) 
drsališča in dodano veliko infrastrukturno atrakcijo LEDENEGA TOBOGANA, bomo poskrbeli tako za 
zahtevne drsalce, kot tudi ne drsalce. Prava paša za oči, predvsem pa nepozabno doživetje so 
integrirane lučke v samem ledu, ki ponujajo zabavne večere pravega CURLING NIGHT-A. 
 
Odlično prizorišče zagotavlja zimsko veselje malčkom, 
družinam in večnim otrokom po srcu, prav tako pa tudi 
zaključenim družbam, za katere smo pripravili tematske 
aktivnosti (od rojstnega dne, fantovščine, ledenega 
tembuildinga do najatraktivnejše “ledene stojnice”) ob 
organiziranih sejmih Gospodarskega razstavišča. 
 
Že vrsto let je naša prednost in edinstvenost dnevni/ tedenski programi ter organizirane posamezne 
male in velike prireditve.  
Tako napovedujemo 4 termine organizirane tedenske šole drsanja za otroke in odrasle, redno 2 x 
tedensko drsalno rekreacijo umetnostnega drsanja za vse starosti, power skating dopolnilni program 
za nadobudne hokejiste, tematske disco večere (60,70,80-ta leta; nostalgija), ter tudi: 
MALE IN VELIKE PRIREDITVE 

 hokejski turnir U-8,10,12 /mednarodno tekmovanje 
mladih hokejskih selekcij  

 impro liga umetnostnega drsanja in izražanja na ledu 

 Lucky Lookers on ice / edina profesionalna drsalna 
skupina bivših in še aktivnih umetnostnih drsalcev z 
gosti iz tujine; drsalni spektakel 

 dan brez drsalk (ledeni poligon za vse ne drsalce, pink 
ponk na ledu, curling, fun slide competition), 

 MOTO DAN na ledu 
 
Poleg vsega zgoraj naštetega pa smo Lucky Luka - edina strokovna šola rolanja in drsanja, ki smo 
predvsem na osnovi 20 letnega odličnega sodelovanja z vsemi šolami in vrtci v 2 dneh s konkretnim 
obvestilom našim sodelavcem, zapolnili skorajda vse termine organiziranih športnih dni na ledu. Smo 
namreč edini, ki organiziramo vodene drsalne športne dni tudi za generacije 1. in 2. triletja. 
Število rezervacij je v 2 dneh že preseglo 3.000 otrok  
 
Lucky DRSALIŠČE, bo odprto vse do konca zimskih počitnic, torej 20.2.2016;  
Vstopnina na ledeni objekt je 5€,  
možna je izposoja drsalk, ki jih je preko 400 parov vseh velikosti od številke 25 do 50;  
prav tako si je možno izposoditi čelado, hokejsko palico ter učni pripomoček LUCKY TJULNJA. 
 

Za gledalce, navijače aktivnih in vse drsalce pa bo Lucky 
Luka s toplimi napitki in prigrizki poskrbel v 
spremljevalnem gostinskem objektu. 
 
 

Don't worry, be Lucky! 


