Terme Krka
Cenik hotelskih namestitev 2018
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Terme Dolenjske Toplice
Cene veljajo za obdobje 7. 1. 2018-6. 1. 2019

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
Polpenzion v dvoposteljni sobi
Nočitev z zajtrkom v suiti
Polpenzion v suiti

Hotel Vital****

Hotel Kristal****

62,00 EUR
66,00 EUR

69,00 EUR
73,00 EUR

Hotel Balnea****
superior
91,00 EUR
95,00 EUR
116,00 EUR
120,00 EUR

Cene veljajo za eno osebo na noč. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 EUR na osebo
na noč.
Vključeno v ceni: nastanitev (z zajtrkom, polpenzion), prost vstop v vse bazene (hoteli in Wellness
center Balnea), družabni program, skupinska vadba v bazenu, brezplačna uporaba kopalnega
plašča, brezplačen neomejen dostop do interneta.
Vstopi v savne: 1x pri bivanju 2–4 noči, 2x pri bivanju 5-9 noči, neomejeno pri bivanju 10 noči in
več.
Popusti za otroke:
- Otroci do 5,99. leta starosti bivajo brezplačno, 50 % popust na bivanje za otroke od 6. do 13,99.
leta starosti v sobi z dvema odraslima; 20 % popust na otroke do 13,99. leta na osnovnem
ležišču. Popusti se obračunavajo od morebitne akcijske cene.
- V času poletnih počitnic (julij, avgust): en otrok do 13,99. leta v sobi z dvema odraslima biva
brezplačno, ostali po navedenih popustih zgoraj.
Ostali popusti:
- Paketni popusti: 3 – 4 noči: 5 %, 5 – 9 noči: 10 %, 10 noči in več: 12 %.
- Tretja oseba v dvoposteljni sobi ima 20 % popusta
- Na cene bivanja v suiti se akcijski popusti ne priznavajo.
Doplačila:
o
o
o
o

o
o

za polni penzion 15 EUR na noč,
za enoposteljno sobo 15 EUR na noč, v Hotelu Balnea 25 EUR na noč,
za uporabo dvoposteljne sobe za eno osebo (single-use) 25,00 EUR na noč,
Novoletni paket (28. 12. 2018 – 2. 1. 2019):
 Bivanje min 3 noči
 Pribitek na paketne cene bivanja: + 10 %
 obvezno doplačilo za silvestrovanje: 130,00 EUR (pijača vključena). Popusti pri
silvestrovanju za otroke enaki kot za namestitev (0 – 5,99 let: 100 % popust, 6
– 13,99: 50 % popust, nad 14 let: 0% popusta).
otroška posteljica v sobi – 5,00 EUR na noč.
posebna prehrana: Halal – 10,00 EUR na dan
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Terme Šmarješke Toplice
Cene veljajo za obdobje 7. 1. 2018-6. 1. 2019

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni
sobi
Polpenzion v dvoposteljni sobi
Nočitev z zajtrkom v junior suiti
Polpenzion v junior suiti
Nočitev z zajtrkom v suiti
Polpenzion v suiti
Nočitev z zajtrkom v royal suiti
Polpenzion v royal suiti

Hotel Toplice***

Hotel
Šmarjeta****

Hotel Vitarium****
superior

60,00 EUR
64,00 EUR

74,00 EUR
78,00 EUR
89,00 EUR
93,00 EUR
94,00 EUR
98,00 EUR
---

78,00 EUR
82,00 EUR
98,00 EUR
102,00 EUR
103,00 EUR
107,00 EUR
138,00 EUR
142,00 EUR

Cene veljajo za eno osebo na noč. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 EUR na osebo
na noč.
Vključeno v ceni: nastanitev (z zajtrkom, polpenzion), prost vstop v vse bazene, družabni program,
skupinska vadba v bazenu, brezplačna uporaba kopalnega plašča, brezplačen neomejen dostop do
interneta.
Vstopi v savne: 1x pri bivanju 2–4 noči, 2x pri bivanju 5-9 noči, neomejeno pri bivanju 10 noči in
več.
Popusti za otroke:
- Otroci do 5,99. leta starosti bivajo brezplačno, 50 % popust na bivanje za otroke od 6. do 13,99.
leta starosti v sobi z dvema odraslima; 20 % popust na otroke do 13,99. leta na osnovnem
ležišču. Popusti se obračunavajo od morebitne akcijske cene.
- V času poletnih počitnic (julij, avgust): en otrok do 13,99. leta v sobi z dvema odraslima biva
brezplačno, ostali po navedenih popustih zgoraj.
Ostali popusti:
- Paketni popusti: 3 – 4 noči: 5 %, 5 – 9 noči: 10 %, 10 noči in več: 12 %.
- Tretja oseba v dvoposteljni sobi ima 20 % popusta
- Na cene bivanja v suiti se akcijski popusti ne priznavajo.
Doplačila:
o za polni penzion 15 EUR na noč,
o za enoposteljno sobo 15 EUR na noč, za uporabo dvoposteljne sobe za eno osebo
(single-use) 25,00 EUR na noč,
o Novoletni paket (28. 12. 2018 – 2. 1. 2019):
 Bivanje min 3 noči
 Pribitek na paketne cene bivanja: + 10 %
 obvezno doplačilo za silvestrovanje: 130,00 EUR (pijača vključena). Popusti pri
silvestrovanju za otroke enaki kot za namestitev (0 – 5,99 let: 100 % popust, 6
– 13,99: 50 % popust, nad 14 let: 0% popusta).
o otroška posteljica v sobi – 5,00 EUR na noč.
o Doplačilo za posebno prehrano: VitaDetox, SlimFit: 20,00 EUR na dan, Halal: 10,00 EUR
na dan,
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Talaso Strunjan
Sezona A: 7. 1.-31. 3., 11. 11.-21. 12. 2018
Sezona B: 31. 3.-22. 6., 9. 9.-11. 11., 21. 12. 2017-6. 1. 2019
Sezona C: 22.6.-28. 7., 19. 8. - 9. 9. 2018
Sezona D: 28. 7. – 19. 8. 2018

nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi - komfort
nočitev z zajtrkom v suiti
polpenzion v dvoposteljni sobi
polpenzion v dvoposteljni sobi - komfort
polpenzion v suiti
Doplačilo za enoposteljno sobo/single-use

nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
polpenzion v dvoposteljni sobi
Doplačilo za enoposteljno sobo/single-use

nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
polpenzion v dvoposteljni sobi
Doplačilo za enoposteljno sobo/single-use

nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi komfort
polpenzion v dvoposteljni sobi
polpenzion v dvoposteljni sobi - komfort
Doplačilo za enoposteljno sobo/single-use
Najem apartmaja na dan - 2 osebi
Najem apartmaja na dan - 4 osebe
Najem apartmaja na dan - 5 oseb

Sezona A
60,00 EUR
72,00 EUR
85,00 EUR
64,00 EUR
76,00 EUR
89,00 EUR
30,00 EUR

Hotel Svoboda****
Sezona B
Sezona C
77,00 EUR
91,00 EUR
89,00 EUR
103,00 EUR
102,00 EUR 116,00 EUR
81,00 EUR
95,00 EUR
93,00 EUR
107,00 EUR
106,00 EUR 120,00 EUR
45,00 EUR
60,00 EUR

Sezona D
96,00 EUR
108,00 EUR
121,00 EUR
100,00 EUR
112,00 EUR
125,00 EUR
60,00 EUR

Depandansa Vila Park****
Sezona B
Sezona C
65,00 EUR
75,00 EUR
69,00 EUR
79,00 EUR
45,00 EUR
60,00 EUR

Sezona D
78,00 EUR
82,00 EUR
60,00 EUR

Sezona A
45,00 EUR
49,00 EUR
15,00 EUR

Vile***
Sezona B
Sezona C
55,00 EUR
68,00 EUR
59,00 EUR
72,00 EUR
25,00 EUR
45,00 EUR

Sezona D
71,00 EUR
75,00 EUR
45,00 EUR

Sezona A
45,00 EUR

Hotel Laguna***
Sezona B
Sezona C
55,00 EUR
75,00 EUR

Sezona D
78,00 EUR

53,00 EUR

63,00 EUR

83,00 EUR

86,00 EUR

49,00 EUR
57,00 EUR
15,00 EUR
58,00 EUR
78,00 EUR
91,00 EUR

59,00 EUR
67,00 EUR
25,00 EUR
73,00 EUR
97,00 EUR
114,00 EUR

79,00 EUR
87,00 EUR
45,00 EUR
125,00 EUR
145,00 EUR
165,00 EUR

82,00 EUR
90,00 EUR
45,00 EUR
145,00 EUR
175,00 EUR
195,00 EUR

Sezona A
49,00 EUR
53,00 EUR
30,00 EUR

Cene veljajo za eno osebo na noč (razen pri najemu apartmajev, kjer je cena na apartma). Turistična
taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 EUR na osebo na dan.
Vključeno v ceni: bivanje v izbranem objektu, samopostrežni obroki, neomejeno kopanje v bazenih z
ogrevano morsko vodo, prost vstop na plažo v poletnih mesecih, skupinsko telovadbo v bazenu pod
vodstvom fizioterapevta ali vodno aerobiko in pester animacijski program.
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POPUSTI:
• Na cene bivanja v suiti se akcijski popusti ne priznavajo.
• otroci do 5,99. leta v sobi z dvema odraslima osebama bivajo brezplačno, od 6,00. do 13,99. leta:
50 % popusta na penzionske storitve; otroci v svoji sobi do vključno 13,99. leta: 20 % popusta
• tretja oseba v dvoposteljni sobi: 20 %
• otroška posteljica v sobi – 5,00 EUR na noč
• dnevni počitek od 13.00 do 19.00 ure 60 % cene nočnine z zajtrkom
• Na najem apartmaja se ne priznava akcijskih popustov.
DOPLAČILA:
• dodatni obrok: 15,00 EUR na dan
• doplačilo na penzionske storitve pri manj kot 3 nočitvah: + 10 %
• Novoletni paket (28. 12. 2018 – 2. 1. 2019):
o Bivanje min 3 noči
o Pribitek na paketne cene bivanja: + 10 %
o obvezno doplačilo za silvestrovanje: 130,00 EUR (pijača vključena). Popusti pri
silvestrovanju za otroke enaki kot za namestitev (0 – 5,99 let: 100 % popust, 6 – 13,99:
50 % popust, nad 14 let: 0% popusta).
•
•

Montignacova ali ribja dieta: 10,00 EUR na dan
pri najemu apartmaja v Laguni - dodatna oseba v apartmaju: 10 EUR na noč

Notranji bazen bo zaradi letnih vzdrževalnih del zaprt od 21. do 27. julija 2018.
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Hoteli Otočec
Cene veljajo za obdobje 7. 1. 2018-6. 1. 2019

Hotel Grad Otočec*****
Sezona A: 7. 1.-1. 5., 15. 10. 2018 - 6. 1. 2019
Sezona B: 1. 5.-15. 10. 2018
Sezona A
Sezona B
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
140,00 EUR
160,00 EUR
Nočitev z zajtrkom v junior suiti
200,00 EUR
250,00 EUR
Nočitev z zajtrkom v suiti
250,00 EUR
300,00 EUR
Nočitev v z zajtrkom v royal suiti
350,00 EUR
450,00 EUR
Cene veljajo na osebo na noč. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 EUR na osebo na
dan.
Vključeno v ceni: nastanitev (z zajtrkom), prost vstop v bazen v Hotelu Šport, brezplačna uporaba
interneta, neomejen vstop v savne in bazene v Hotelu Šport, neomejen vstop v fitnes v Športnem
centru Otočec.
Popusti za otroke: otroci do 5,99. leta starosti bivajo brezplačno, 50 % popust na bivanje za otroke
od 6. do 13,99. leta starosti v sobi z dvema odraslima; 20 % popust na otroke do 13,99. leta na
osnovnem ležišču.
Ostali popusti:
- Paketni popusti: 2 noči: 5 %, 3 noči: 10 %, 4 noči: 15 %, 5 noči in več: 20 %.
- Tretja oseba v dvoposteljni sobi ima 20 % popusta.
Doplačila:
- Single-use: 50,00 EUR na noč
- obvezno doplačilo za silvestrovanje (brez pijače) znaša 160 EUR na osebo. Popusti pri
silvestrovanju za otroke enaki kot za namestitev (0 – 5,99 let: 100 % popust, 6 – 13,99: 50 %
popust, nad 14 let: 0% popusta)
- otroška posteljica v sobi – 5,00 EUR na noč

Hotel Šport****
Hotel Šport****
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
Polpenzion v dvoposteljni sobi
Nočitev z zajtrkom v suiti
Polpenzion v suiti

Standard soba
61,00 EUR
65,00 EUR
86,00 EUR
90,00 EUR

Komfort soba
66,00 EUR
70,00 EUR

Cene veljajo za eno osebo na noč. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 EUR na
osebo na dan.
Vključeno v ceni: nastanitev (z zajtrkom), prost vstop v bazen v Hotelu Šport, brezplačna uporaba
interneta, neomejen vstop v fitnes v Športnem centru Otočec.
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Vstopi v savne: 1x pri bivanju 2–4 noči, 2x pri bivanju 5-9 noči, neomejeno pri bivanju 10 noči in
več.
Popusti za otroke:
- Otroci do 5,99. leta starosti bivajo brezplačno, 50 % popust na bivanje za otroke od 6. do 13,99.
leta starosti v sobi z dvema odraslima; 20 % popust na otroke do 13,99. leta na osnovnem
ležišču. Popusti se obračunavajo od morebitne akcijske cene.
Ostali popusti:
- Paketni popusti: 3 – 4 noči: 5 %, 5 – 9 noči: 10 %, 10 noči in več: 12 %.
- Tretja oseba v dvoposteljni sobi ima 20 % popusta
- Na cene bivanja v suiti se akcijski popusti ne priznavajo.
Doplačila:
o za polni penzion 15,00 EUR na noč,
o za enoposteljno sobo 15 EUR na noč, za uporabo dvoposteljne sobe za eno osebo
(single-use) 25,00 EUR na noč,
o Novoletni paket (28. 12. 2018 – 2. 1. 2019):
 Bivanje min 3 noči
 Pribitek na paketne cene bivanja: + 10 %
 obvezno doplačilo za silvestrovanje: 120,00 EUR (pijača vključena). Popusti pri
silvestrovanju za otroke enaki kot za namestitev (0 – 5,99 let: 100 % popust, 6
– 13,99: 50 % popust, nad 14 let: 0% popusta).
o otroška posteljica v sobi – 5,00 EUR na noč.

Hotel Krka
Cene veljajo za obdobje 7. 1. 2018-6. 1. 2019

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi

Hotel Krka****
60,00 EUR
80,00 EUR

Cene veljajo za eno osebo na noč. Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,27 EUR na osebo
na dan.
Vključeno v ceni: nastanitev (z zajtrkom) neomejeno kopanje v termalnih bazenih Term Šmarješke
in Dolenjske Toplice, vstop v fitnes, brezplačno brezžični internet v sobah in skupnih prostorih.

Popusti za otroke:
- Otroci do 5,99. leta starosti bivajo brezplačno, 50 % popust na bivanje za otroke od 6. do 13,99.
leta starosti v sobi z dvema odraslima; 20 % popust na otroke do 13,99. leta na osnovnem
ležišču. Popusti se obračunavajo od morebitne akcijske cene.
Ostali popusti:
- Paketni popusti (tudi na nočitev z zajtrkom): 3 – 4 noči: 5 %, 5 – 9 noči: 10 %, 10 noči in več:
12 %.
- Tretja oseba v dvoposteljni sobi ima 20 % popusta.
Doplačila:
- suita: 22,00 EUR na noč
- otroška posteljica v sobi – 5,00 EUR na noč
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