BAZENI
VSE DNI V TEDNU, PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI
ODRASLI
OTROCI: 5-14 LET
CENA v EUR
CENA v EUR

CELODNEVNO KOPANJE
3 URNO KOPANJE
KOPANJE PO 18. URI
MESEČNA VSTOPNICA
Celodnevno kopanje + fitnes

18,00
14,00
9,00

8,90
6,90
6,00
160,00

OBROKI V RESTAVRACIJI V HOTELU VITA (samopostrežni bife, plačilo obrokov v Restavraciji v Hotelu Vita):
•
doplačilo za kosilo (12.00 – 14.00, samopostrežni bife), 13,00 €
•
doplačilo za večerjo (18.00 – 20.00, samopostrežni bife), 13,00 €
OPOMBE:
• vstop v bazenski kompleks je dovoljen izključno s čistimi bazenskimi obuvali,
• pri bazenu ni rezervacije ležalnikov,
• v bazenski kompleks ni dovoljen vnos hrane in pijače.
ODPIRALNI ČAS:
•
ponedeljek - četrtek: 08.00 – 21.00
•
petek, sobota: 08.00 – 22.00
•
nedelja: 08.00 – 21.00
INFORMACIJE:
• recepcija v Hotelu Vita (pritličje)
• T: 03 78 08 190 (int. tel. 190 za hotelske goste)
• vodna aerobika – vsak dan ob 9.45 in ob 15.30

DEŽELA SAVN
VSE DNI V TEDNU, PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI
CENA v EUR

CELODNEVNA VSTOPNICA
3 URNA VSTOPNICA
MESEČNA VSTOPNICA
LETNA VSTOPNICA

29,00
22,00
280,00
950,00

OBROKI V RESTAVRACIJI V HOTELU VITA (samopostrežni bife, plačilo obrokov v Restavraciji v Hotelu Vita):
•
doplačilo za kosilo (12.00 – 14.00, samopostrežni bife), 13,00 €
•
doplačilo za večerjo (18.00 – 20.00, samopostrežni bife), 13,00 €
OPOMBE:
•
vstop v savno omogoča brezplačno uporabo bazena v hotelu VITA,
•
pri 3 urni vstopnici je dovoljen enkratni vstop v bazen in savno,
•
pri celodnevni vstopnici je prehajanje med savno in bazenom neomejeno,
•
v savni ni dovoljeno nošenje kopalk,
•
v savni ni rezervacije ležalnikov,

•
•
•
•
•

vstop v centralni prostor je dovoljen izključno s čistimi bazenskimi obuvali,
v savnah smo obvezno bosi,
ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov,
otrokom do 13. leta starosti vstop v savno ni dovoljen,
otrokom od 14. do 16. leta starosti je vstop v savno dovoljen v spremstvu in na odgovornost staršev ali
skrbnikov.

ODPIRALNI ČAS:
•
•
•

ponedeljek – četrtek: 12.00 – 21.00
petek – sobota: 12.00 – 22.00
nedelja: 12.00 – 21.00

VSAK PONEDELJEK OD 16.00 DO 21.00 VSTOP V DEŽELO SAVN SAMO ZA ŽENSKE (razen prazniki).
INFORMACIJE:
• recepcija v Hotelu Vita (pritličje)
• T: 03 78 08 190 (int. tel. 190 za hotelske goste)
DOPLAČILA
CENA v EUR

CENA v EUR

Prekoračitev časovno omejenega 3-urnega kopanja

4,00 € Izposoja brisače

Prekoračitev časovno omejenega 3-urnega kopanja - otroci

2,50 € Kavcija zapestnica

10,00 €

Prekoračitev časovno omejene 3-urne uporabe savn

6,00 € Izposoja kopalnega plašča

10,00 €

Izguba zapestnice

5,00 €

50,00 €

KOPELI V HOTELU VITA
2 OSEBI
CENA v EUR

KOPELI V DVOJE – 4 LETNI ČASI (2 OSEBI)
Kopel z dodanim penečim milom pričara posebno atmosfero, saj s svojo specifično gosto
peno prijetno in osvežujoče deluje na kožo. Za popolno doživetje ob soju svečk in prijetne
glasbe vam zraven ponudimo fondi in kozarček penine.

55,00

LA VITA RELAXING DAY 60 MINUT ROMANTIČNA KOPEL Z ROMANTIČNO VEČERJO
Trenutki v dvoje. V objemu vodnih mehurčkov, eteričnega olja z nežnimi vonji, v soju sveč,
romantične glasbe in kozarcu penine, ter slastnim čokoladnim fondijem.

80,00

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
•
Recepcija v Hotelu Vita (pritličje)
•
03 78 08 190 (int. tel. 190 za hotelske goste)
ODPIRALNI ČAS:
•
od ponedeljka do četrtka: 08.00 – 21.00
•
petek in sobota: 08.00 – 22.00
•
nedelja: 08.00 - 21.00
Cenik je veljaven od 07. 01. 2019. Cene so v EUR. DDV je vključen v ceni. Pridržujemo si pravico do spremembe prodajnih
pogojev, cen in tiskarskih napak.

