PONUDBA TERME DOBRNA 2021
»Program zdraviliškega bivanja«
Termin A

B

od 22.8.2021 do 29.8.2021
od 26.9.2021 do 3.10.2021

Možnost bivanja
HOTEL VITA****
HOTEL VILA HIGIEA****

Sob: enoposteljne sobe
dvoposteljne sobe z možnostjo ločenih ležišč (2x 90*200) - v hotelu Vita omejeno število
dvoposteljne sobe s francoskim ležiščem (180x200) – hotel Vita
Vsebina programa:
➢ skupinski del terapij obsega dnevne aktivnosti, kot so nordijska hoja, aktivni sprehod z vajami
na trim stezi, pohodi in sprehodi, razgibavanja.
➢ 7x namestitev s pol- ali polnim penzion v izbranem hotelu (samopostrežni bife),
➢ možnost kopanja v bazenih z zdravilno termalno vodo v hotelu Vita,
➢ uporaba kopalnega plašča v času bivanja,
➢ 2x strokovno predavanje o zdravem načinu življenja,
➢ voden zgodovinski sprehod po Termah Dobrna,
➢ animacijski program,
➢ brezplačen WiFi in parkirišče v bližini hotela.
Cena programa na osebo v EUR

Hotel VITA****
Hotel VILA HIGIEA****

7x polpenzion
364 €
350 €

Cene so na osebo v dvoposteljni sobi v EUR. Cene vključujejo DDV. Turistična taksa in enkratna prijavnina v cene nista
vključeni. Dodatni popusti so izključeni.
* Zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi se določene storitve izvajajo v omejenem obsegu, v skladu z določili
pristojnih institucij in internimi pravili poslovanja izvajalca.

Doplačila dnevno na osebo:
o turistična taksa 2,50 € (ob predložitvi veljavne invalidske izkaznice ste plačila oproščeni)
o enkratna prijavnina 1,50 €
o enoposteljna soba 15 €
o polni penzion 12 €

NE SPREGLEJTE:
o
o
o
o

Recepcija je za vse goste v hotelu Vita
Sobe so na dan prihoda na voljo od 13:00 ure, na dan odhoda pa do 10:00 ure.
V hotelu Vila Higiea je na voljo hotelska zajtrkovalnica, kosilo oz. večerja se koristi v hotelu Vita.
S sabo imejte udobna oblačila in obutev za rekreativne aktivnosti.

POGOJI ODPOVEDI:
o Brezplačna odpoved rezervacije je možna 5 tednov pred prihodom.
o V primeru kasnejše odpovedi se zaračuna strošek ene nočitve celotne rezervacije.
o V primeru posamezne odpovedi zaradi višje sile (npr. zdravstveni razlogi) v roku 24 ur pred
prihodom, se strošek odpovedi ne zaračuna.

POGOJI PLAČILA:
Avans v višini 100 Eur dva tedna pred prihodom. Razlika se poravna na recepciji hotela pred
odhodom gostov. Možnost koriščenja turističnih bonov v skladu s pogoji MGRT.
Obročno odplačevanje je možno z karticami MERCATOR PIKA, DINERS in KARANTA (obročno
odplačilo se naredi na znesek zmanjšan za vrednost avansa 100 Eur).

