DOPLAČILA:

DODATNE PLAČLJIVE REKREACIJSKE STORITVE:

• Dvoposteljna soba (single use): 26 €/dan

• Tekaško in pohodniško spremstvo,

• Enoposteljna soba: 19 €/dan

• Polni penzion odrasli: 15 € po osebi/dan

• Romantična večerja, Degustacijski in Slovenski meni
(4 hodni meni) v À la carte restavraciji Sofija:
od 28 € po osebi/dan
• Balkon v hotelu Sofijin Dvor****: 8 € po osebi/dan

• Terasa v hotelu Sofijin dvor****: 15 € po osebi/dan
• Turistična taksa: 1,27 € po osebi/dan

• Prijavnina (za osebe nad 14. let): 2 € po osebi

• Najem koles ter palic za nordijsko hojo,

• Osebno trenerstvo (induvidualno ali v paru),

• Vodni Tai chi (Ai-Chi), Aqua Yoga in hidrogimnastika
(individualno ali v paru),
• Športno - medicinska diagnostika,

• Adrenalinske aktivnosti (odvisno od sezonske razpoložljivosti;
potrebna je predhodna najava).
*Ponudba programskih vsebin hotelske animacije se pripravlja na
tedenski ravni. Aktualni animacijski program prejmejo gostje pri prijavi
v hotel. Plačljivi individualni programi in osebno trenerstvo so na voljo s
predhodno najavo.

POPUSTI ZA OTROKE:

• Otrok do dopolnjenega 6. leta, v sobi z dvema odraslima osebama, brez dodatnega ležišča: BREZPLAČNO
• Otrok do dopolnjenega 6. leta, v sobi z dvema odraslima osebama, na dodatnem ležišču: 15 €/dan
• Otrok do dopolnjenega 6. leta, v sobi z eno odraslo osebo: 26 €/dan

• Otrok od 6. do dopolnjenega 14. leta, v sobi z eno odraslo osebo: 40% popusta na ceno paketa

• Otrok do dopolnjenega 10. leta na dodatnem ležišču z dvema odraslima oseba v sobi: 24 €/dan
• Otrok do dopolnjenega 14. leta na dodatnem ležišču z dvema odraslima oseba v sobi: 30 €/dan
• Izposoja otroške postelje: 8 €/dan

SPLOŠNI POGOJI:

• Cene veljajo do 27. 12. 2018. Cene so v €, z vključenim DDV.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

• PARKIRANJE: Gostje lahko parkirajo v garažni hiši ali na
javnem parkirišču poleg Zdraviliškega dvora****.

• OBROKI: Polpenzion vključuje zajtrk in večerjo. Po
predhodnem dogovoru ob prihodu je možna zamenjava
večerje za kosilo.

• ODPOVED: Gost ima pravico do rezervacije. V primeru, da
gost odpove rezervacijo, imajo Terme resort d.o.o. pravico do
povračila nastalih stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila
stroškov odpovedi rezervacije je odvisna od časa, v katerem
je gost predložil odpoved. Terme resort d.o.o. so upravičene
do naslednjih odstotkov cene rezervacije v primeru odpovedi
le-te:

• PRIHOD/ODHOD: Na dan prihoda so sobe na razpolago od
14. ure naprej, na dan odhoda je sobe potrebno zapustiti
najkasneje do 11. ure.
• POGOJI REZERVACIJE: Za fiksno potrditev rezervacije je
potrebno nakazilo 40 % akontacije od celotnega zneska
bivanja.

• do 15 dni pred prihodom - 40 % cene rezervacije

• 14 do 4 dni pred prihodom - 50 % cene rezervacije
• 4 dni do dneva prihoda - 100 % cene rezervacije

