DRUŽINSKI BONUS
2 OTROKA
GRATIS
Od 15.02.2019 do 03.03.2019

Že za 40,90 EUR oseba/dan
Do 2 otroka bivata BREZPLAČNO.
Vključeno: počitniška otroška animacija, igre na
bazenu, 5 € medico bon,…
Cena programa po osebi v €:

1 x polpenzion (minimalno bivanje 2 noči)

DEPANDANSA HOTEL PARK ****

40,90 €

Dvoposteljna soba

DEPANDANSA VILA HIGIEA ****

42,90 €

Dvoposteljna soba

HOTEL VITA ****

49,90 €

Dvoposteljna soba

Program vključuje:
- polpenzion (samopostrežni obroki - bogat bife),
- neomejen vstop v bazene s termalno vodo,
- MEDICO bon v višini 5,00 € za storitve Medicinskega centra,
- 20 % POPUST za storitve v masažno – lepotnem centru La Vita Spa & Beauty,
- 10 % POPUST na dnevno ponudbo kosil v a la carte restavraciji May,
- neomejen vstop v fitnes,
- najem kopalnega plašča v sobi,
- internet dostop (Wi-Fi),
- vodna aerobika (ponedeljek - sobota),
- jutranja telovadba (ponedeljek - sobota),
- počitniški animacijski program,
- parkirišče tik ob hotelu.
Ugodnosti:
-

1 otrok do 12. leta starosti in drugi otrok do 4. leta starosti GRATIS (bivanje, polpenzion, neomejeno kopanje), v
sobi z dvema odraslima osebama.
Otroci od 4. do 10. leta starosti, ki uporabljajo lastno ali dodatno ležišče v sobi z najmanj eno odraslo osebo – 50 %
popust za bivanje, polpenzion in neomejen vstop v bazene.
Otroci od 10. do 14. leta starosti, ki uporabljajo lastno ali dodatno ležišče v sobi z najmanj eno odraslo osebo – 30
% popust za bivanje, polpenzion in neomejeno kopanje.
Pri bivanju 1 odrasle osebe in otroka enega do 4. leta, ki biva brezplačno, se za odraslo osebo obračuna cena
enoposteljne sobe.
20% popusta za odraslo osebo na dodatnem ležišču.

Doplačila po osebi na dan v €:
Enoposteljna soba

19,00 €

Turistična taksa

Superior suita v Hotelu Vita – na sobo na dan

30,00 €

Doplačilo za vstop v Deželo savn

Balkon/pogled na energijski park – po sobi
Suita v hotelu Vita na dan
Doplačilo za večjo dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem – na sobo

7,00 €
12,00 €
7,00 €

Polni penzion
Otroška posteljica

2,50 €
10,00 €
9,90 €
8,00 €

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.

