VKLJUČEN NEOMEJEN
VSTOP V TERMALNE
BAZENE

Od 01.01.2019 do 30.12.2019

Že za 65,00 EUR oseba/noč
UGODNOSTI ZA OTROKE: otroci do 4. leta starosti –
BREZPLAČNO, otroci od 4. do 10. leta – 50 %
popust, otroci od 10. do 14. leta – 30 % popust.
Cene na osebo v EUR:

DEPANDANSA HOTEL PARK ****
dvoposteljna soba

DEPANDANSA VILA HIGIEA ****
dvoposteljna soba

HOTEL VITA ****
dvoposteljna soba

1 x nočitev z zajtrkom

1 x nočitev s polpenzionom

65 €
69 €
79 €

78 €
82 €
92 €

VKLJUČENE STORITVE:
- nočitev z zajtrkom ali polpenzionom (bogat samopostrežni bife),
- kopalni plašč (najem),
- neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo v hotelu Vita,
- jutranja gimnastika pod strokovnim vodstvom fizioterapevta od ponedeljka do sobote,
- vodna aerobika od ponedeljka do sobote,
- neomejen vstop v fitnes,
- živa plesna glasba, vsak petek in soboto,
- internetni dostop (Wi-Fi),
- animacijski program,
- parkirno mesto tik ob hotelu.
Doplačila dnevno na osebo v EUR:
balkon - Hotel Vita – na dan na ceno dvoposteljne sobe
enoposteljna soba
single use – dvoposteljna soba
superior suita v Hotelu Vita – na dan na sobo
suita v hotelu Vita – na dan na sobo

7,00 €
19,00 €
30,00 €
30,00 €
12,00 €

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 €

otroška postelja
turistična taksa
nastanitev malih hišnih ljubljenčkov (hotel Park****)
obrok za otroka (od 4. do dopolnjenega 12. leta starosti)
polni penzion Hotel Vita, Vila Higiea
polni penzion Hotel Park
dietni obrok

8,00 €
2,50 €
10,00 €
10,00 €
13,00 €
12,00 €
7,00 €

Ugodnosti:
-

Otroci do 4. leta – BREZPLAČNO BIVANJE (bivanje in polpenzion) v sobi skupaj z dvema odraslima osebama.
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 neomejen vstop v bazene.
Pri bivanju 1 odrasle osebe in enega otroka, do 4. leta, ki biva brezplačno, se za odraslo osebo obračuna cena enoposteljne
sobe.
20% popusta za odraslo osebo na dodatnem ležišču.

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.

