Dvoposteljna
ČAROBNA SOBA
160 €/DRUŽINO,
od petka do nedelje!
Plačata 2 odrasli osebi,
otrok je naš gost!

ČAROBNI PAKET ZA VSO DRUŽINO
17.12. – 19.12.2010

V ceno je vključeno:
• polpenzion v izbrani sobi (energijski zajtrk in večerja) za celo družino,
• 1 x prost vstop v energijski wellness center (savne, whirlpooli, tematski dnevi
wellnessa) za odrasle osebe,
• 10-minutna masaža rok,
• uporaba sodobnih fitnes naprav neomejeno,
• otroški kino in računalniške igre Wiii ob večerih,
• vstop na prireditev Čarobni dan, 19.12.2010,
• vsak večer prevoz in vstop v Casino Mond.
Popusti:
• brezplačno bivanje do dveh otrok v sobi s starši na dodatnih ležiščih,
• 10 % za več kot 2-dnevno smučarsko karto,
• za ceno ene smučarske vozovnice 29,50 € smuča cela družina.
Prijave: www.carobnidan.si
Doplačila:
• dodatna večerja ali kosilo: 13,00 € po osebi na dan ter za otroke od 4. do 12.
leta starosti 8,00 € po otroku na dan,
• za enoposteljno sobo 15,00 € na dan,
• masaže in lepotni tretmaji za sprostitev po predhodni rezervaciji,
• turistična taxa: 1,01 € po osebi na dan, otroci od 7. do 18. leta starosti 0,51 €
po otroku na dan.
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Preživite nepozabne čarobne dni z vso družno na Mariborskem Pohorju. V hotelu Arena
so za vas pripravili prav poseben čarobni paket, ki vam bo na voljo vse od 17.12.2010
do 19.12.2010. Čarobni vikend vas bo tako stal le 160 eur za vso družino,
otrok pa je za čas veljavnosti čarobnega paketa njihov gost.
Omenjena cena vključuje polpenzion (energijski zajtrk in večerja) za vso družino,
1x prost vstop v energijski wellness center (savne, whirlpooli, tematski dnevi) za
odrasle osebe, 10-minutno masažo rok, uporabo sodobnih fitnes naprav neomejeno,
otroški kino in računalniške igre Wiii ob večerih, vstop na prireditev Čarobni dan, ki bo
19.12.2010, ter vsak večer prevoz in vstop v Casino Mond.
Da pa bo ta dan zares nepozaben, so za vas pripravili prav posebne ugodnosti, tako
da lahko do 2 otroka bivata brezplačno v sobi s starši na dodatnih ležiščih. Omogočajo
vam tudi 10 % za več kot 2-dnevno smučarsko karto ter čarobno akcijo, kjer bo za
ceno ene smučarske vozovnice (29,50 eur) smučala kar cela družina (prijave:
www.carobnidan.si). Doplačali boste le za dodatno večerjo ali kosila (13 eur/dan za
odraslo osebo in za otroke le 8,0 eur/dan). Možnost je tudi doplačila za enoposteljno
sobo (15,0 eur/dan), obvezno pa je plačilo turistične takse (1,01 eur/osebo na dan,
otroci med 7. in 18. letom starosti pa 0,51 eur/osebo na dan).
Naj bo bivanje v hotelu Arena zares pravljično in čarobno doživetje. Pod belimi
strminami Mariborskega Pohorja boste našli popolnost doživetja in radosti.
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