
 

 

CENIK 2019  
APARTMAJI*** 

Hišice sredi zelenja in gostoljubnih voda. 
 

APARTMAJI***   KLASIK SUPERIOR LUX 

cene namestitve/dan v EUR (€)  1-3 osebe 4-5 oseb 1-3 osebe 4-5 oseb 1-3 osebe 4-5 oseb 

6.1. - 25.4., 
5.5. – 5.7.2019 

ned - pet 90 104 109 126 119 138 

pet - ned 
96 117 120 138 130 150 

2.1. - 5.1.2019 
ned- pet 112 123 122 139 135 154 

pet - ned 123 134 133 151 150 167 

26.4. - 4.5.,  
25.8. - 25.12.2019 

ned- pet 113 126 130 145 144 159 

pet - ned 125 138 144 156 157 171 

      6.7. - 24.8.2019* 

Nastanitev/dan 157 170 178 192 196 214 

7- dnevni paket 
(sob-sob) 

987 1071 1134 1253 1288 1393 

 
 
*Rezervacija v terminu od 6.7. – 24.8.2019 v apartmajih Superior in Lux je možna pri minimalnem bivanju 3 noči. 
V času od 26.12.2019 - 1.1.2020 velja enotna cena namestitve za 1-3 in 4-5 oseb: 170 € (klasik), 192 € (superior) in 214 € (lux)/dan.  Rezervacija v terminu 29.12.2019 – 
2.1.2020 je možna za najmanj 3 noči.  
 
Posebna ponudba: 
10% popust na redne individualne cene pri bivanju 7 ali več dni + DARILO: enkraten obisk (za vsakega gosta, ki biva v apartmaju) Savna parka med tednom (ponedeljek – petek). 
Posebna ponudba velja v letu 2019, razen v terminih:  2.1.-5.1., 26.4.-4.5., 6.7.-24.8. in 26.12.2019 - 1.1.2020.  
Posebna ponudba izključuje ostale popuste 
 
Cena vključuje:  
dnevno do 3 oz. do 5 vstopnic za kopanje v Termalni rivieri, s katerimi lahko gosti vstopijo dvakrat dnevno na poletno (odprta od pozne pomladi do konca poletja) ali v zimsko Termalno 
riviero, uporabo posteljnega in kopalniškega perila, porabljeno električno energijo in čiščenje objekta ob odhodu gostov. 
 
Opomba: nastanitev v apartmaju je možna po 14.00 uri, na dan odhoda je potrebno apartmaje zapustiti do 10.00 ure. Domače živali niso dovoljene. 
 
Plačilni pogoji:  
ob predhodni rezervaciji obvezno 50 % avansno plačilo v roku 7 dni po prejemu ponudbe s strani recepcije. 


