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A résztvevők száma korlátozott.
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A műhelyfoglalkozásokat a Szentlászló
Toplice szervezi.
Közösséggel karöltve, a TIC Moravske

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
KS Prosenjakovci
Bojan Šušlek
031 654 979

KS Motvarjevci
Štefan Žohar
041 210 150

TIC Moravske Toplice
Janja Burmen
02 538 15 20

bojansuslek@gmail.com

stefan.zohar@gmail.com

janja.burmen@moravske-toplice.com

KS PROSENJAKOVCI

KS MOTVARJEVCI

