VKLJUČENA MASAŽA
ALI KOPEL V
DVOJE

Od 02.01.2019 do 30.12.2019

Že za 263,00 EUR za 2 osebi/2 noči
Romantičen paket za pare, ki želijo začiniti
svojo zvezo s čutnostjo in poleteti na krilih
strasti.
V idilični vasici, daleč od ponorelega sveta,
bosta imela čas za sanjarjenje v dvoje.
Cena programa v EUR:

2 x polpenzion za 2 osebi

DEPANDANSA HOTEL PARK ****

263 €

Dvoposteljna soba

DEPANDANSA VILA HIGIEA ****

277 €

Dvoposteljna soba

HOTEL VITA ****

307 €

Dvoposteljna soba

PAKET ZA 2 OSEBI VKLJUČUJE:
-

2 x nočitev,
2 x zdrav in energijski zajtrk (bogat samopostrežni bife) - na vašo željo zajtrk postrežemo tudi v sobo,
1 x večerja (bogat samopostrežni bife),
1 x romantična strežena večerja v a la carte restavraciji s kozarcem penine,
kopalni plašč (najem),
dobrodošlica - penina v sobi,
»nagajivo« darilo v sobi,
neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo v hotelu Vita,
1 x masaža ljubezni v dvoje (30 minut) ali 1 x romantična kopel (30 minut),
2 x vstop v Deželo savn na osebo,
2 x dnevno vodna aerobika,
neomejen vstop v fitnes,
živa plesna glasba, vsak petek in soboto,
telovadba za dobro jutro,
animacijski program,
internetni dostop (Wi-fi),
parkirišče tik ob hotelu.

Doplačila dnevno na osebo v EUR:
Suita v hotelu Vita – dan/soba na ceno
dvoposteljne sobe
Suita superior v hotelu Vita – dan/soba na ceno
dvoposteljne sobe
balkon – hotel Vita – na dan na ceno
dvoposteljne sobe

12,00 €
30,00 €
7,00 €

Polni penzion – Hotel Vita, depandansa Vila Higiea
Polni penzion – depandansa Hotel Park
Turistična taksa

13,00 €
12,00 €
2,50 €

Podaljšano bivanje od 11. do 14. ure – v ceno je
vključeno neomejeno kopanje, vodna aerobika,
PODARIMO vam 1 x vstop v Deželo savn

30,00 €

Ponudba se nanaša na omejeno število sob. Pridržujemo si pravico do ustavitve sprejema rezervacij brez predhodnega obvestila. Ponudba je informativna. Za dejanski
izračun cene aranžmaja se obrnite na našo rezervacijsko službo. Akcije in popusti se ne seštevajo in jih ni mogoče kombinirati.

