ХОТЕЛ BREZA**** СЛОВЕНИЈА
ОЛИМСКИ ОДМОР
Сезона и цени
Пакет 3 дена (2 ноќевања)
Пакет 4 дена (3 ноќевања)
Пакет 5 дена (4 ноќевања)
Пакет 6 дена (5 ноќевања)
Пакет 7 дена (6 ноќевања)
Пакет 8 дена (7 ноќевања)

2.1.2017 – 29.12.2017
176,00 € по лице
264,00 € по лице
316,80 € по лице
396,00 € по лице
475,20 € по лице
523,60 € по лице

Цена е дадена во евра по лице

Пакетот вклучува
 2 x, 3x, 4x, 5 x, 6 x или 7x полупансиони со Олимско бифе за самопослужување,
 1 x влез во тек на престојот во Сауна светот во Wellness центарот Termalija
 Шише термална вода во соба,
 Капење во базените во Wellness центарот Termalija,
 Ноќно капење во Wellness центарот Termalija – Петок и Сабота,
 Капење во Термите Tuhelj,
 Капење во термалниот парк Aqualuna (од мај до септември),
 aquaaerobik според програмата,
 утринска гимнастика,
 користење на fitness студио,
 бесплатен интернет во соба,
 „Wellness bag“ ( наметка за капење и пешкир)
 Бон од 10 € за замена на пансионската вечера, за вечера во ресторанот Липа, ресторанот Гратиола,
дворецот Михановиќ во Терми Тухељ или во локалните ресторани Јеленов гребен, Амон и гостилница
Шемпетер
Доплати: такса за престој 1,25 € по лице на ден // соба со балкон 5,00 € // полн пансион 12,00 € по лице на ден //
еднокреветна соба 15,00 € на ден // дополнителен ден 59,00 € по лице на ден // хотелски апартман 30 % од цената на
пакетот
Wellness доплати:
 Влез во Wellness Orhidelia 18,00 € по лице и ден за престој од пон.-петок ( дневно 2 влеза) // 29,00 € по лице и ден
за престој преку викенд и празник ( дневно 2 влеза)
 Дополнителен влез во Сауна свет во Wellness центар Termalija 10,00 € по лице на ден
Попусти: бесплатен престој за дете до 4,99 години со 2 возрасни лица во соби / 50 % за деца од 5 до 11,99 години за
дополнително легло/ 30 % за деца од 5 до 11,99 години на основно легло / 15% 3 возрасно лице на дополнително
легло
* Плаќање во денарска противредност 1 еур=62 мкд
* За овој аранжман важат општите услови за патување на Т.А.Атлас Корпорејшн и СКТМ
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