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Sprostimo 
se, 
pojdimo v 
pravljico…. 
Življenje je potovanje in tisti ki potuje 
dobesedno dvakrat živi. Srečni ljudje 
na tem potovanju se bodo vsaj enkrat 
sprehodili po zelenih gričih Zagorja, 
ki na vsakem koraku ponujajo mir, 
intimen dotik z naravo in odprte dlani 
gostoljubnih in prijaznih domačinov.

Zagorje, zelena vrata Hrvaške, regija 
za počitek po meri človeka. To je oaza 
ohranjene narave, čistega zraka, zelenja 
in z zdravjem bogatih termalnih voda. 

V pravem arhipelagu gričev se je umestila 
cela vrsta toplic, dvorcev in kurij, rimskih 
cest, turističnih kmetij, muzejev, cerkvic 
ter peš, konjeniških in kolesarskih poti.

Zagorje je največja hrvaška termalna 
riviera kjer voda riše mavrico. Prav tu 
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je največ termalnih izvirov, ki preliti 
v moderna kopališča z vrhunskimi 
hoteli in gastronomsko ponudbo, 
Zagorje spremenijo v pravo hrvaško 
kontinentalno riviero. Zagorske toplice 
v tisočih barv trosijo slapove užitkov. S 
kapljicami se širi toplota. Objem vodne 
toplote je magičen, sanje ob dotiku 
wellnessa postajajo resničnost, ker je 
zdravje najlepša resničnost.

Posebno čarovnijo dela zagorski labirint 
vinskih cest. Nepozaben, ker pelje po 
vrhovih gričkov, s pogledom, ki jemlje 
dih. Navdušujoč, ker je stkan iz osončenih 
zelenih vinogradov, lesenih kleti, žuljavih 
rok in nasmeha dobrodošlice. Privlačen, 
ker združuje okuse sočnih pečenih 
puric in skrbno negovane vinske karte. 
Prijeten, ker veter po hribčkih nosi zvoke 
domače popevke. V takšnem labirintu 
nihče ni izgubljen.

Res je! Mogoče je doživeti pravljico.
Pridite in jo doživite.

Turistična skupnost  
Krapinsko-zagorske županije



doživite 
največji 
kopališki in 
wellness 
center na 
hrvaškem
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HOTEL WELL **** 
Terme Tuhelj



Na vodnem planetu v Termah Tuhelj strasti 
toboganov in »divjih« rek umirja največji svet 
savn in zdravilno blato bogato z minerali.

Zdravilno blato, termalna voda, sprošča-
joči tretmaji, največji svet savn, umetnost 
na vsakem koraku, atraktivni animacijski 
programi, nepozabna zabava na Vodnem pla-
netu in vrhunska gurmanska izkušnja – Ter-
me Tuhelj in Hotel Well**** v srcu Hrvaškega 
zagorja vam bodo zagotovili počitek kakršen 
si zaslužite.

Moderno urejen hotel Well**** je čudovita 
izbira za ljubitelje wellnessa in spa spros-
titve vendar tudi za družine z otroki, ki bodo 
uživali v nepozabnem svetu vodnih atrakcij. 
Družinske sobe in razkošni apartmaji bodo 
počitek naredili še bolj prijetnim. V vseh 
sobah je brezplačen Wi-Fi, klima, LED TV, 
in moderno pohištvo. Tu se boste počutili 
kot doma ob uživanju v detajlih in vrhunski 
umetnosti, ki kot rdeča nit sega čez celi ho-
tel.

Inovativna ponudba za počitek s stilom
Kreativna Art&Spa ponudba za novo izkuš-
njo umetnosti, selfness filozofija, posebej 
oblikovani spa programi prilagojeni indivi-

dualnim potrebam, vrhunska arhitektura, 
atraktivni team building programi in po-
slovna srečanja za spomin – Hotel Well**** 
in Terme Tuhelj so vrhunska destinacija za 
oddih s stilom.

Vodni planet za poletje, ki traja
Ob bogatem animacijskem programu v Vod-
nem planetu zabavi ni konca. Nepopisen 
občutek je spuščati se z vrtoglavo hitrostjo 
po adrenalinskih toboganih, peljati se po reki 
v gumenjakih, zaplavati v bazenih s termal-
no vodo med katerimi je tudi tisti z valovi. 
Za tiste, ki želijo ostati v poletnem vzdušju 
skozi celo leto, so tu notranji bazeni s pra-
vim malim vodnim mestom.

Nova dimenzija wellnessa
Doživite novo dimenzijo wellnessa v SPAe-
VITA centru! Vonj aromatičnih olj, zvoki 
sproščujoče glasbe, intimno okolje in indivi-
dualne obravnave osvobajajo od stresa in vas 
polnijo z energijo. Sproščanje v največjem 
svetu savn na Hrvaškem vam bo pomladilo 
kožo, zbistrilo misli, osvobodilo vas strupov 
in vam povrnilo življenjski zagon.

Raj za gurmane
Najbolj okusna sezonska živila, nepogrešljivi 
zagorski štruklji, okusne sladice, čudovita za-
gorska in hrvaška vina so razlog več, za obisk 
veličastnega Dvorca Mihanović, enega od 
najbolj atraktivnih  a la carte restavracij v Hr-
vaškem Zagorju. Za obiskovalce, ki pazijo na 
zdravo prehrano restavracija Well**** ponuja 
vitalni meni s pozorno izbranimi živili vrhunskih 
chefov, ki se bodo dopadli tudi otrokom.

Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice
T: +385 (0) 49 203 000
info@terme-tuhelj.hr 
www.terme-tuhelj.hr

 TermeTuhelj    TermeTuhelj



hit destinacija 
za vse,  ki 
vedo kako 
se opustiti i 
uživati
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HOTEL*** & CAMP**** TERME JEZERČICA
Donja Stubica



Čaroben je objem vodne toplote v Termah 
Jezerčica,  kraju kjer se vulkanske kapljice 
dotikajo in spajajo z žlahtnimi zagorskimi 
griči. 

Hotel & Kamp Terme Jezerčica se nahaja v 
srcu Hrvaškega Zagorja, v Donji Stubici, na 
izviru zdravilne vode. Aktualni slogan »Tako 
blizu in dovolj daleč« odlično opisuje vse kar 
vas čaka v teh čedalje bolj priljubljenih ter-
mah. Razen wellness in gastro ponudbe ter 
osem bazenov, boste v Jezerčici našli številne 
atraktivne razloge za aktivni počitek. V bliž-
nji okolici se nahaja nekaj zanimivih lokacij, ki 
se jih splača obiskati, kot je Muzej kmečkih 
uporov ali Muzej krapinskih neandertalcev. 
Sobe so elegantno urejene in imajo vse kar 
je potrebno za maksimalno sprostitev. Pog-
rešamo samo še vas.

Hit destinacija za vse, ki vedo kako se 
sprostiti in uživati!

Hotel & Kamp se nahaja naravnost na izviru 
naravne zdravilne termalne vode, s tempera-
turo 38 ºC. Komaj trideset kilometrov vstran 
od Zagreba predstavlja idealno mesto za beg 
v naravo, wellness, sprostitev ali aktivni po-
čitek.

Hotel ponuja prijetno nastanitev v 47 sobah, 
notranji in zunanji Vodni park z osmimi baze-
ni, SPA zono in sodobno opremljen wellness 
center za nepozabno sprostitev v času vaše-
ga bivanja.

V prijetni atmosferi hotelske restavracije se 
lahko prepustite čudovitim okusom domače 
in mednarodne kuhinje ter bogati izbiri vr-
hunskih vin.

V objemu narave s prijetnim podnebjem v 
Kampu Terme Jezerčica lahko kampirate sko-
zi celo leto.

Ponujamo 15 sodobno opremljenih mobilnih 
hišic, 18 parcel za avtodome (kampere) in 
kamp hiške ter 20 travnatih parcel za šotore.

Ljubitelje narave bo navdušil sprehod po 
Mestu labirintov, ki je postavljeno v nepo-
sredni bližini kampa in zunanjega Vodnega 
parka, za doseganje ravnovesja in energije v 
telesu. Tudi sami se prepričajte v posebnosti 
bogate ponudbe Hotela & Kampa Jezerčica, 
več informacij pa dobite na: www.terme-je-
zercica.hr.

Toplička 80, 49240 Donja Stubica
T: +385 (0) 49 200 600
F: +385 (0) 49 200 601

info@terme-jezercica.hr
www.terme-jezercica.hr 

 TermeJezercica



počitek v 
zagorju po 
vaši meri
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BLUESUN HOTEL KAJ****
Marija Bistrica



Zagrebačka bb, Marija Bistrica
T: +385 (0) 49 326 600
kaj@bluesunhotels.com

www.hotelkaj.hr
 HotelKaj

Pravijo, da ni človeka, ki vsaj enkrat ne bi že-
lel kraljevsko obravnavo in uživati v slastnih 
poslasticah na krožniku in v kozarcu in prav 
to vam ponuja eno-gastro-wellness ponudba 
Bluesun hotela Kaj v Mariji Bistrici. To je kraj 
dobre energije. 

Če ste nameravali raziskovati Hrvaško Zagorje, 
potem je Bluesun hotel Kaj odlična izbira. Ima 
veliko prednost, da se nahaja v Mariji Bistrici, 
najbolj poznanem hrvaškem svetišču in kraju 
poznanem po različnih znamenitostih, ki bi jih 
vsak moral obiskati.

Iz Marije Bistrice se lahko pride v vsak kotiček 
Hrvaškega Zagorja. Ko se utrudite pa obiščete 
Wellness & Spa oazo v sklopu hotela Kaj, kjer 
vam bomo hitro vrnili moč in vas pripravili za 
novi dan.

Počitek v Zagorju po vaši meri

Na severnih pobočjih Zagrebške gore, približno 
35 km od Zagreba se nahaja Marija Bistrica, hr-
vaško marijino svetišče, v katerem hrvaško ljud-
stvo že stoletja prejema odrešitev in duhovni 
mir. Z lokacijo v samem srcu Marije Bistrice, 
Bluesun Hotel Kaj**** ponuja neposredno do-
živetje tega edinstvenega zagorskega kraja.

Zraven nastanitve, kongresne ponudbe in we-
llness &spa, Bluesun hotel Kaj ponuja vrhun-
ski gastro program, ki temelji na inovativni 
interpretaciji tradicionalne kuhinje. Realizaci-
jo tega pa izvaja s svojim timom glavni kuhar, 
chef Marko Futivić. Znana hotelska a la carte 
restavracija Academia je prejemnik številnih 
nagrad in mednarodnih priznanj.

Poiščite svojo intimno idilo v naši skriti oazi 
lepote v bližini Zagreba. Čez vikend pobegni-
te in raziščite to čarobno lokacijo ter izberite 
program po meri. Razen uživanja v bogati po-
nudbi wellness & spa programa vas vabimo, da 
se pogostite z gourmet specialiteti, raziščete 
zgodovino Zagorja z obiski številnih bližnjih 
dvorcev in muzejev, obiščite stare vinske kleti 
in uživajte v sprehodih ali vožnji s kolesom po 
čudoviti naravi, ki vas obkroža.
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najboljši mali 
kontinentalni 
hotel na 
hrvaškem
 

VILLA MAGDALENA**** 
Krapinske Toplice



Mirna ulica 1, Krapinske Toplice
T: +385 (0) 49 233 333

info@villa-magdalena.net
www.villa-magdalena.net

 VillaMagdalena 

Posebno, intimno vzdušje bivanja vam ponuja 
hotel Villa Magdaleana, ki že nekaj let prejema 
naslov najboljšega malega družinskega hotela 
na kontinentu.

Ta mali hotel bi vam zelo lahko prirasel k srcu, 
še posebej če ste romantične duše in želite 
prebiti nepozabne dni z ljubljeno osebo, kom-
binirati wellness, masaže in gurmanske spe-
cialitete kreativne zagorske kuhinje izpopoln-
jene z elementi francoske in italijanske kuhin-
je. Seveda, razen romantičnih obiskovalcev, v 
Villi Magdalena bodo uživali tudi tisti, ki se že-
lijo razbremeniti vsakdanjega stresa, opustiti 
v zdravilni termalni vodi in vsemu temu dodati 
malo aktivnih vsebin kot so vožnja s kolesom, 
hoja ali celo golf. Ali ste pripravljeni na bolj ro-
mantično doživetje Zagorja? 

Najboljši mali kontinentalni hotel  
na Hrvaškem

Mali in šarmantni luksuzni hotel, ki ponuja 
edinstveno izkušnjo – jacuzzi v prostoru za 
dnevno bivanje z direktnim dostopom do ter-
malne, zdravilne vode s čudovitim pogledom 
na regijo in zelene zagorske griče, panoram-
sko wellness in spa oazo, vrhunsko gastro-
nomsko ponudbo.

Obkrožen je s čudovito naravo in številnimi 
izviri termalne vode v centru Krapinskih To-
plic, le 40 km od Zagreba. Hrvaško Zagorje in 
Hotel Villa Magdalena vam ponujajo doživet-
je, krajši ali daljši beg od realnosti in oddih, ki 
ga boste pomnili.

Kraj čudežnega oddiha

Dobra opremljenost in udobje vama dajejo 
občutek topline in intimnosti, zato hotel ni le 
kraj oddiha temveč mesto uživanja v vseh sto-
ritvah in vsebinah. Hotel je odprt celo leto in 
ponuja pakete za različne priložnosti – poseb-
ni romantični paketi z romantičnim ugodjem 
za obletnice, medene tedne, aktivni oddih ter 
za gurmanske užitke.

Gourmet izkušnja

V restavraciji Villa Magdalena boste uživali v 
pozorno pripravljenimi izhodi – vsaka jed v 
izhodu je umetnost za oči, vonj in okus. Na-
čin, na kateri tim Ville Magdalene predstavlja 
svoje izhode, postavlja nove standarde, nav-
dihnjen pa je z bogato izkušnjo šefa kuhinje, ki 
ga je pridobil z dolgoletnim delom v restavra-
cijah po celem svetu.



stubaki 
kakršne 
poznate
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HOTEL MATIJA GUBEC*** 
Stubičke Toplice 



Kdor se enkrat potopi v zagorske termalne 
vode, počuti se kakor da vse gre od začetka!

Stubičke Toplice se nahajajo kakšnih šti-
rideset kilometrov severno od Zagreba, 
umeščene na blagih obrežjih Medvednice. 
Termalna voda »Stubaka« je poznana po 
izjemni kakovosti, po svoji zdravilnosti pa 
se uvršča ob bok termalni vodi iz Karlovyh 
vara. Značilna je visoka temperatura na izvi-
ru (46-63 ºC) ter bogata kemična sestava.

Hotel Matija Gubec je obkrožen z zelenjem 
in postavljen v neposredno bližino termal-
nih izvirov, mesto na katerem se boste res-
nično opustili.

Bazenski del z zdravilno vodo je sestavljen 
iz velikega notranjega bazena, wellnessa ter 
polodprtega bazena z vodnimi masažami, 
slapovi in vodnimi atrakcijami. Na polod-
prtem bazenu se gostom po zimi ponuja 
kopanje na temperaturah pod lediščem in 
sprostitev pri blagem dotiku vode. Posku-
šajte toploto in sprostitev v savnah. Odklo-
pite vse napetosti, obnovite telo, povrnite 
optimizem.

Obiskovalcem je voljo široka ponudba pro-
fesionalnih masaž. Strokovni tim maserjev 
bo z veseljem pomagal vsakemu gostu pri 

izbiri najprimernejše obravnave, ki temelji 
na visokokakovostnih naravnih rastlinskih 
oljih.

Ta hotel ponuja tudi bogato gastronomsko 
ponudbo, ki temelji na posebnostih domače 
kuhinje

ob že znanih okusih mednarodne kuhinje 
servirane po potrebi v nekaj zasebnih pros-
torih ali v veliki, svečani dvorani. Prav tako 
organizirajo vse vrste priložnostnih zaseb-
nih in poslovnih srečanj.

Doživite Stubake kakršne poznate, 
Stubake kakršne pomnite!

Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice 
T: +385 (0) 49 282 501

info@hotelmatijagubec.com
www.hotelmatijagubec.com

 Hotel Matija Gubec
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AQUAE VIVAE 
Krapinske Toplice želimo vam 

aquae vivae! 

Vodna toplota Aquae Vivae ljubi Zagorje 
še iz časov starih Rimljanov. Ne ve se ali 
se je v njih kopal in zdravil neandertalec, 
krapinski pračlovek, ve se pa, da je njegov 
dom jama na Hušnjakovem, kjer se nahaja 
najbolj poznan muzej posvečen prav nje-
mu, kar dokazuje večnost civilizacije ter-
malne vode.

Na 15 km od Muzeja se nahaja vodni park 
Aquae Vivae. Vodni park je v celoti zgra-



Antuna Mihanovića 1a, Krapinske Toplice
T: +385 (0) 49 501 999
www.aquae-vivae.hr
info@aquae-vivae.hr

 aquae.vivae

jen na novo na prostoru starih kopeli, za 
obiskovalce, odprt v marcu 2015 in je zlata 
krona večstoletne tradicije zdraviliškega, 
zdravstvenega in kopališkega turizma v Kra-
pinskih Toplicah. Razglašen je za atrakcijo 
leta in prejel priznanje za trajnostni turizem. 
Razteza se na 18.000 m2, od tega ima 1250 
m2 vodnih površin. Ima 6 bazenov, kombi-
nirano zunanjih in notranjih s 160 vodnih 
atrakcij, masažnih ležalnikov, slapov in gej-
zirjev ter veliki notranji tobogan z valovi. 
Posebnost kopališča je potapljaški bazen 
globine 4,5 m, v katerem lahko preizkusite 
potapljanje s kompletno potapljaško opre-
mo in se pripraviti na potapljanje v globine 

morja. Vodni park Aquae Vivae je z vsemi 
svojimi vsebinami odprt čez celo leto. Vod-
ne atrakcije so dopolnjene s ponudbo ma-
saž in tretmaji za nego telesa, planira pa se 
tudi postavitev savn.

Zraven ene od najboljših termo mineral-
nih voda v Evropi v bazenih, vodni park 
Aquae Vivae ponuja v svojih restavracijah 
tudi domačo hrano, pripravljeno iz živil, 
ki jih kupuje pri domačih proizvajalcih, s 
čim spodbuja in krepi lokalno proizvodnjo, 
obiskovalcem pa ponuja okuse in doživetja 
Zagorja v pravem pomenu besede.

S prihodom v Aquae Vivae izbirate bazene 
s 5 zvezdicami.
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MUZEJI HRVAŠKEGA 
ZAGORJA ... ker je 

potovanje 
skozi čas 
zabavno!
 
Če ne bi bilo ljudi ki tu živijo, Zagorje bi 
bilo le slikoviti griči. Ne bi bilo zgodbe. 
Ljudje pa radi pripovedujejo zgodbe, 
ustvarjajo doživetja….Pišejo zgodovino. 
Potem vso to zgodovino spremenijo v 
muzeje in dvorce, da bi pustili sled tistim, 
ki prihajajo. Zato, če vas zanima zakaj 
je Zagorje poznano, obiščite enega, ali 
še bolje, vse zagorske muzeje in dvorce, 
zvedite vse kar vas zanima. 

Namesto v časovni stroj, pojdite v njih!



Dvor Veliki Tabor 
Košnički Hum 1, Desinić 
T: +385 (0) 49 374 970

rezervacije-dvt@mhz.hr 
www.veliki-tabor.hr 

 DvorVelikiTabor

Galerija Antuna Augustinčića 
Trg Antuna Mihanovića 10, Klanjec 

T: +385 (0) 49 550 343, +385 (0) 49 550 093
gaa@mhz.hr 

www.gaa.mhz.hr
 augustincic

Muzej Staro selo Kumrovec 
Kumrovec 

T: +385 (0) 49 225 840 
F: +385 (0) 49 225 833

mss@mhz.hr, rezervacije-mss@mhz.hr 
www.mss.mhz.hr 

 Muzej-Staro-selo-Kumrovec

Muzej krapinskih neandertalaca 
Šetalište Vilibalda Sluge bb, Krapina
T: +385 (0) 49 371 491 (rezervacije)

F: +385 (0) 49 374 968, 
mkn@mhz.hr, rezervacije-mkn@mhz.hr

www.mkn.mhz.hr 
 muzej.krapinskihneandertalaca 

Muzej seljačkih buna / Dvorac Oršić 
Samci 64, Gornja Stubica 
T: +385 (0) 49 587 889  
F: +385 (0) 49 587 885 

msb@mhz.hr 
www.msb.mhz.hr
 muzej seljačkih buna



edinstven in 
nepozaben 
kraj, tvoj 
srečen 
vuglec… 
vuglec breg!
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VUGLEC BREG 
Škarićevo



 Škarićevo 151, Škarićevo-Krapina
T: +385 (0) 49 345 015
info@vuglec-breg.hr
www.vuglec-breg.hr

 vuglecbreg

Turistično naselje »Vuglec Breg« se nahaja 
v Hrvaškem zagorju, na področju mesta 
Krapina, le 5 km daleč od termalnega in 
zdraviliškega središča – Krapinskih Toplic. 
Edinstveno okolje za vrhunsko doživetje v 
pravem naravnem okolju Hrvaškega zagorja 
povezuje tradicijo zagorskega kraja s so-
dobnimi standardi v turizmu.

Na temeljih stare zagorske vasice je danes 
obnovljena turistična vas »Vuglec Breg«, ki 
je sestavljena iz izvirnih zagorskih hiš za od-
dih, restavracije, kjer se pripravljajo specia-
liteti domače kuhinje narejeni v krušni peči, 
vinske kleti s proizvodnjo vrhunskih penin 
in vin, obdaja ga kar 16.000 vinskih trt. 

Za šport in rekreaciji obiskovalcem ponuja-
jo gorska kolesa, športne terene za tenis ali 
mali nogomet ter številna sprehajališča, za 
najmlajše pa jahanje na ponijih in mini farmo 
domačih živali.

Vuglec breg je lahko vaša idealna začetna 
točka, če želite raziskati Hrvaško zagorje, 
njegove naravne lepote in kulturne zname-
nitosti. Vsaki letni čas na Vuglec Bregu vabi, 
da ga doživite v najboljši izdaji – pomlad v 
razcvetu in prvimi deli v vinogradih,  poletje 
na enkratni zagorski plaži in poletnimi veče-

ri z osvežilno penino, jesen v polni lepoti in 
veselju, ki spremlja trgatev grozdja, zimo v 
dobri družbi v vinski kleti ali ob prasketanju 
ognja v kaminu.

In vedno zraven kozarca vrhunskih vin v ka-
terih čutite umirjenost in posvečenost do-
mačina, ki vso svojo energijo iz leta v leto 
vlaga v njun nastanek vedoč, da se najbolje 
doseže z malimi vendar vztrajnimi koraki.

Uživajte v zraku in čisti naravi. Uživajte v 
znanju in strasti, v sveži in izvirni hrani, ki jo 
boste pomnili in o kateri boste zaljubljeno 
pripovedovali prijateljem. Michelinovo pri-
poročilo naše restavracije je lahko primeren 
detajl te zgodbe. Ker vsaka zgodba o Vuglec 
Bregu bo tudi vaša zgodba. Tista, ki je ne 
boste pomnili z razumom ampak z občutki.

Tvoj srečen vuglec…Vuglec Breg!



in vino 
veritas
Vtkan v zelene griče bistriške, ob vznožju 
vinogradov je zgrajena sodobna klet – vi-
narija Micak s kapaciteto 70.000 litrov 
vina, ki so zaščitena z oznako geografske-
ga porekla in vsa v nivoju kvalitetnih vin. 

Že nekaj let vinarija Micak dokazuje kvali-
teto svojih vin tudi skozi osvojenih več kot 
20 zlatih odličij.

VINSKA KLET ZAGORSKI DVORI 
 - VINARIJA MICAK , MARIJA BISTRICA

Hum Bistrički 69 a, Marija Bistrica
T: +385 (0) 49 469 198

mladen.micak@kr.t-com.hr
www.vinarija-micak.hr

www.micak.hr
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ljubitelji 
adrenalina 
prihajajo na 
svoje!  
Heli centar Toplice je najsodobnejši center 
v Evropi specializiran za izobraževanje in 
usposabljanje profesionalnih pilotov heli-
kopterjev. V sodobnem centru za izobra-
ževanje in strokovno izobraževanje profe-
sionalnih pilotov helikopterjev družine Mi 
8/17, center razen vrhunske opremljenosti 
ponuja tudi sodoben simulator leta s he-
likopterjem, ki je dostopen vsem ljubitel-
jem adrenalina.

HELI CENTER TOPLICE   
Krapinske Toplice

Zagrebačka 18, Krapinske Toplice 
T: +385 (0) 49 354 640 
F: +385 (0) 49 232 135 
info@heli-center.com
www.heli-center.com 
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