
 

 

HOTELSKI CENIK 6.1.2022-31.5.2022 
 

*UPOKOJENCI člani ZDUS 6.1.- 5.3.22 
 

6.3.-22.4.22 
 

23.4.- 31.5.22 
 

Polpenzion    

1/1 59,40 64,80 68,40 

1/2 46,80 52,20 55,80 

1/2 superior 54,00 59,40 63,00 

* Upokojenci, ki so člani društva, kluba ali aktiva upokojencev ZDUS, s potrjeno člansko izkaznico za tekoče leto. 

 
UPOKOJENCI 6.1.- 5.3.22 

 
6.3.-22.4.22 

 
23.4.- 31.5.22 

 

Polpenzion    

1/1 66 72 76 

1/2 52 58 62 

1/2 superior 60 66 70 

 
OSTALI GOSTJE 6.1.- 5.3.22 

 
6.3.-22.4.22 

 
23.4.- 31.5.22 

 

Polpenzion    

1/1 72 78 83 

1/2 58 64 69 

1/2 superior 66 72 77 
Cene veljajo za polpenzion na osebo na dan. DDV je vključen v ceno. 
 

- DOPLAČILA NA OSEBO NA DAN: 
-polni penzion: 7 EUR  
-turistična in promocijska taksa: po veljavnem občinskem odloku, 
-najem garažnega boksa: 6,00 EUR, kavcija za daljinec: 20,00 EUR,  
-najem kopalnega plašča: 3,00 EUR, kavcija za najem plašča: 20,00 EUR, 
-za uporabo dvoposteljne sobe kot enoposteljne (Single Use): 20,00 EUR na ceno dvoposteljne sobe, 
-silvestrska večerja: ceno se določili naknadno, večerja je obvezna za vse goste,  
-podaljšano popoldansko bivanje: od 10. do 19. ure = 25,00 EUR,    
-izguba hotelske kartice: 5,00 EUR. 
 
 
 



 

 

POPUSTI: 
-6% popust za člane kluba revije Vzajemnost z veljavno izkaznico. Popust se upošteva na ceno za ostale goste 
ali upokojence ter velja na polpenzion in penzion. 
-oseba na dodatnem ležišču ima 20% popust. 
 
OTROŠKI POPUSTI: 
-z dvema odraslima osebama: otroci do vključno 5.leta bivajo brezplačno, od 6.leta do vključno 11.leta imajo 
50% popust, 
-otroški popusti pri bivanju z eno odraslo osebo se obračunajo na ceno dvoposteljne sobe, 
-otroci v svoji sobi do vključno 11.leta: 20 % popusta. 
 

 
PLAČILO STORITEV: 

- gotovina, kreditne kartice (Visa, Activa card, Maestro, Eurocard Master Card, Diners 
Club) 
- kreditno kartico Diners Club (1 obrok= najmanj 40,00 eur, največ 6 obrokov). 
 

POTRDITEV REZERVACIJE IN ODPOVED: 
Kot potrditev rezervacije se šteje plačilo zahtevane akontacije (10 EUR na osebo na dan), najkasneje 8 tednov 
pred prihodom oziroma do datuma, ki je naveden na potrditvi. V primeru neplačila zahtevane akontacije se 
šteje, da rezervacija ni več veljavna.  
V primeru odpovedi rezervacije, vračilo vplačane akontacije ni možno, lahko pa se akontacijo prenese na 
naslednjo rezervacijo. Akontacija se izjemoma vrne plačniku na podlagi predloženega zdravniškega potrdila. 

REZERVACIJA SOBE: velja do 19. ure na dan prihoda 
KORIŠČENJE SOBE: od 13. ure na dan prihoda 
IZPRAZNITEV SOBE: do 10. ure na dan odhoda 
ODPOVED OBROKA HRANE: dan prej na recepciji hotela.   
 **Za vse rezervacije čez novo leto je minimalna doba bivanja 3 noči. 
 
 Za še neupokojene zakonce upokojencev, za vnuke upokojencev do pod 18 let, za družinske upokojence ter 
tujce, ki prejemajo pokojnino iz Slovenije (z ustreznim potrdilom), se uporablja cenik za upokojence. Davek na 
dodano vrednost in zavarovanje gostov sta vračunana v ceno.  
 
 Pridržujemo si pravico do spremembe cen! 
 
 


