Zimski paket v času Čarobnega dne
Hotel Kompas, Ramada Hotel & Suites
od 26.1. do 28.1.2018
3 dnevni program (2 noči)
Cena programa po osebi v dvoposteljni sobi:

Hotel

Soba

Odrasli

Dodatni dan

Hit Alpinea 4* (Kompas ali RHS)

STANDARD ROOM

137,00 €

63,00€

Paket vključuje:
-

1 x pijača dobrodošlice (topel napitek)
2 x polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
Malica: jedi iz kotlička (vsak dan med 16 in 17h v Gostilni Oštarija)
1 x v času bivanja brezplačno drsanje v Kranjski Gori
30% popust na vstop v savne
hotelsko animacijo (po programu)
Prost vstop v bazena Hit Alpinea
brezplačno uporabo interneta

Doplačila:
-

turistična taksa, prijava in zavarovanje: odrasli: 1,90 € na osebo na dan, otroci: 7.18. leta 0,95€;
enoposteljna soba: 20,00 € na dan
otroška posteljica: 6,00 € na dan
dodatni obrok: 14,00 € na osebo (za otroke od 6. do 12. leta: 7,00 €)

Popusti za otroke in tretjo osebo:
-

-

-

v sobi z 2 odraslima osebama:
o otrok do 6. leta brez ležišča biva brezplačno (v kolikor želijo dodatno ležišče,
je doplačilo 12,00 EUR na dan)
o od 6. do 12. leta na dodatnem ležišču: 50% popusta
v sobi z eno odraslo osebo:
o do 6. leta biva brezplačno (brez ležišča), odrasla oseba plača ceno
enoposteljne sobe
o od 6. do 12. leta: 30% popusta na osnovno ceno, odrasla oseba plača ceno
dvoposteljne sobe
tretja odrasla oseba v sobi: 10 % popusta na osnovno ceno

Splošni pogoji:
-

Program velja za omejeno število sob
30% predplačilo na transakcijski račun ali plačilo s kreditno kartico (sporočiti tip,
lastnika, številko, veljavnost) brez možnosti vračila denarja.
Hit Alpinea d.d. si pridržuje pravico do spremembe cen in vsebine programov brez
predhodne najave.
Vse v paket vključene storitve se lahko koristijo le v času bivanja in jih ni mogoče
zamenjati za gotovino.
Cene so navedene v evrih in vključujejo DDV.

Storno stroški:
-

Pri odpovedi do 2 tednov pred prihodom je odpoved brezplačna.
Pri odpovedi v roku manjšem od 2 tednov pred prihodom, Vam bomo zaračunali 50%
od skupnega zneska rezervacije.
Pri odpovedi v roku manjšem od 1 tedna pred prihodom, ali če rezervacije ne
odpoveste in na dan prihoda ne pridete v hotel, Vam bomo zaračunali 100% od
skupnega zneska rezervacije.

Cena za dodatni dan vključuje polpenzion ter vstop na bazen.
INFO: 00 386 4 588 44 77
info@hit-alpinea.si
http://www.hit-alpinea.si/

