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TERME OLIMIA, Slovenija
Индивидуален програм – сопствен превоз

Индивидуален ценовник за 2014 година

HOTEL

цените се изразени во евра по лице на ден на база полупансион
20.01. – 02.03.
02.03.-18.04. / 22.04.-30.04.
01.01.-19.01./18.04.-22.04.
04.05. – 20.06.
20.06.-13.07./17.08.-30.10.
30.04.-04.05./13.07.-17.08.
04.11. – 25.12.
30.10.-04.11./25.12.-29.12.

WELLNESS HOTEL SOTELIA 4* sup
BREZA 4*

76 €
87 €
59 €
62 €
Минимум престој 2 ноќевања

107 €
80 €

Пакетот вклучува:
•
1 x полупансион – самопослужување
•
Wellness bag ( бањарка и пешкир )
•
Шише минерална вода во собата во хотел Sotelia 4* sup , свежо овошје
•
Капење во базените на Wellness cцентарот Termalija
•
Капење во Термалниот парк Aqualuna - 11 тобогани, 5 базени, Aquajungle за најмладите и Aqua safari со 100 диви животни
во природна величина ( од мај до септември )
•
Богат детски програм со анимации
•
Капење во безените на Termama Tuhelj,
•
Влез во све сауна на Wellness centra Termalija – важи за гостите во хотел Sotelia 4* sup
•
Aquaaerobik спрема програмата , утрински вежби, користење на фитнес студијата
•
бесплатен интернет во соба
•
ноќно капење во Wellness центарот Termalija – петок и сабота
дополнителни поволности:
•
10 % попуст за престој на повеќе од 5 дена – 4 ноќевања
•
ГРАТИС престој за 1 дете до 12 год. со 2 возрасни лица и минимум 3 ноќи во термините:
•
14.02.-02.03./18.04.-22.04./30.04.-04.05./20.06.-31.08.
Доплати по лице на ден:
Такса за престој 1 евро по лице – плаќање во хотелот // еднокреветна соба 26 € - hotel Sotelia 4* sup; 15€ - hotel Breza 4* // полн
пансион 15 € по лице hotel Sotelia 4*sup; 12€ - hotel Breza 4* // хотелски апартман 30% на цената на пакетот по лице - hotel Sotelia 4*
sup; 20% на цената од пакетот по лице – hotel Breza 4* // соба со тераса 5€ во hotelu Breza 4*
Wellness доплати:
Влез во термалниот центар Wellness Orhidelia - 16€ по лице на ден за престој во текот на една недела ( 2 влеза дневно) // 21€ по лице
на ден за престој во текот на викенд или празник ( вклучува 2 влеза дневно ) // влез во Svet sauna wellness centr Termalija - 10€ - за
престој во hotel Breza 4*
Попусти : - 50% попуст за деца од 4,99 до 11,99 години на дополнително легло // 30% попуст за деца од 4,99 до 11,99 години на
основно лелго // 15% попуст за трето возрасно лице на дополнително лелго //
Пакетот не вклучува:
•
Индивидуални трошоци на патниците
•
Превоз
•
Такса за престој
•
Здравствено и патничко осигурување
TERME OLIMIA - се наоѓа на исток од Словенија во местото Podčetrtek, во близина на реката Sutlu под Олимската гора , каде брдовитото
подрачје преминува во Панонската низина. Самото место се смета за најчисто и еколошки беспрекорно. Убавината на пределите и
изворите на лековитата вода, привлекуваат многу посетители .
WELLNESS HOTEL SOTELIA 4 * superior
www.terme-olimia.com
HOTEL BREZA 4 *
www.terme-olimia.com
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