BREZPLAČEN PREVOZ* PO
VSEJ SLOVENIJI,
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV

Od 06.01. do 29.12.2019

Že za 205,00 EUR na osebo/5 noči
Ob koriščenju paketa PODARIMO PREVOZ od
doma do Term Dobrna in nazaj.

Cena programa na osebo v EUR

DEPANDANSA HOTEL PARK ****
dvoposteljna soba

DEPANDANSA VILA HIGIEA ****
dvoposteljna soba

HOTEL VITA ****
dvoposteljna soba

5 x polpenzion

7 x polpenzion

10 = 11 x polpenzion

205 €

279 €

399 €

219 €

303 €

435 €

245 €

336 €

479 €

SENIOR BONUSI:
• BREZ DOPLAČILA ZA ENOPOSTELJNO SOBO (upošteva se cena dvoposteljne sobe).
• Pri koriščenju programa Senior oddih, vam pri 10-dnevnem bivanju PODARIMO 11. DAN namestitve in
polpenziona brezplačno.
• Nudimo vam BREZPLAČNI PREVOZ* od vašega doma do Term Dobrna in nazaj:
o vsako nedeljo (prihod) in petek (odhod) pri 5-dnevnem bivanju
o vsak ponedeljek (prihod) in ponedeljek (odhod) pri 7-dnevnem bivanju
o vsak torek (prihod) in (odhod) v soboto pri 10=11-dnevnem bivanju.
*Rezervacijo brezplačnega prevoza je potrebno sporočiti ob rezervaciji paketa. Vljudno prosimo, da v kolikor prevoza ne želite koristiti, nas o tem obvestite.

VKLJUČENE STORITVE:
polpenzion na osebo (samopostrežni bife-vsi obroki),
neomejeno kopanje v bazenih s termalno vodo v hotelu Vita,
vključene STORITVE:
• pri 5x polpenzion – 1 x zdravstvena storitev v medicinskem centru in 1 x storitev za izboljšanje dobrega počutja
v La Vita centru,
• pri 7x polpenzion – 2 x zdravstvena storitev v medicinskem centru in 1 x storitev za izboljšanje dobrega počutja
v La Vita centru,
• pri 10=11x polpenzion – 3 x zdravstvena storitev in 2 x storitev za izboljšanje dobrega počutja v La Vita centru,
Opombe: med zdravstvenimi storitvami lahko izbirate: protibolečinske terapije, termoterapije, skupinske vaje.
V La Vita centru vam nudimo parafinsko oblogo rok.
- vodna aerobika od ponedeljka do sobote in jutranja gimnastika pod strokovnim vodstvom,
- 1 x vstop v Deželo savn,
- živa plesna glasba v Cafe & Restaurant May, vsak petek in soboto,
- brezplačni dostop do interneta v vseh hotelih,
- bogat animacijski program.
-

UGODNOSTI ZA OTROKE V SUITI ali DVOPOSTELJNI SOBI Z DODATNIM LEŽIŠČEM (omejeno število sob):
-

Otroci do dopolnjenega 4. leta starosti GRATIS, v sobi z dvema odraslima osebama - bivanje, polpenzion, neomejeno kopanje.
Otroci od 4. do dopolnjenega 10. leta starosti, ki uporabljajo lastno ali dodatno ležišče v sobi z najmanj eno odraslo osebo – 50
% popusta za bivanje, polpenzion in neomejen vstop v bazene.
Otroci od 10. do dopolnjenega 14. leta starosti, ki uporabljajo lastno ali dodatno ležišče v sobi z najmanj eno odraslo osebo – 30
% popusta za bivanje, polpenzion in neomejeno kopanje.
Pri bivanju 1 odrasle osebe in enega otroka do 4. leta starosti, ki biva brezplačno, se za odraslo osebo obračuna cena
enoposteljne sobe.
20% popusta za odraslo osebo na dodatnem ležišču.

DOPLAČILA dnevno na osebo v EUR:
polni penzion
doplačilo za dvoposteljno sobo z balkonom v hotelu Vita (na sobo)

9,90 €
7,00 €

turistična taksa
posvet pri zdravniku

2,50 €
10,00 €

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.

