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Polpenzion, dvoposteljna soba na osebo na dan 

Polpenzion, 
dvoposteljna soba na 
osebo na dan ( v EUR) 

23.06. - 04.08. 28.04. - 23.06. 

04.08. - 08.09. 

08.09. - 24.11. 

31.03. - 28.04. 

Standard soba 66 € 60 € 54 € 
Standard soba+ 72 € 66 € 60 € 
 

Popusti  

Bazen Brezplačno 

Otroci do 6. leta, ki spijo pri starših Brezplačno 

Otroci do 6. leta, ki spijo na pomožnem ležišču -75 % 

Otroci do 6. leta, ki spijo na osnovnem ležišču -40 % 

Otroci od 6. do 12. leta, ki spijo na pomožnem ležišču -50% 

Otroci od 6. do 12. leta, ki spijo na osnovnem ležišču -30% 

Otroci od 12. do 14. leta, ki spijo na pomožnem ležišču -25% 

Otroci od 12. do 14. leta, ki spijo na osnovnem ležišču -15% 

Tretja odrasla oseba na osnovnem ležišču -10% 

 
 
 

Doplačila  
Turistična taksa in zavarovanje (cena se lahko spremeni brez predhodnega obvestila)/noč 1,50 € 

Enoposteljna soba na noč 8,50 € 

Otroška posteljica na noč 6,00 € 

Domače živali na dan 6,00 € 

Piknik (skupina najmanj 20 oseb) na osebo 16,00 € 

Slovenski večer (skupina najmanj 20 oseb) na osebo 13,00 € 

Doplačilo za koriščenje polpenziona samo eno noč (na zgoraj navedeno ceno) +20% 

 
 pridržujemo si pravico do spremembe cen 
 cene za seminarje so stvar posebnega dogovora 
 odhod do 10.00, vselitev po 14.00 
 DDV je vključen v ceni 
 ob rezervaciji vam priporočamo sklenitev turističnega zavarovanja (plačane in nekoriščene akontacije 

ne vračamo) 
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