15% POPUST NA PAKETE MINI ODDIH, SAVNA RELAX TER ZANJO IN
ZANJ do 24.4.2020
NAMESTITEV (PO OSEBI)
HOTEL VIVAT****superior

REDNA CENA
2 NOČ
119,90 €

POPUST

AKCIJSKA CENA
2 NOČI

15 %

101,92 €

Minimalno bivanje 2 noči. Ob rezervaciji se sklicujte na objavljeno ponudbo.Izvzete šolske
počitnice!
Cena vključuje:












namestitev v dvoposteljni sobi
polpenzion
med tednom prekmurska, italijanska in balkanska kulinarika
neomejeno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu
celodnevno kopanje na dan prihoda in odhoda
nočno kopanje v petek in soboto do 22:00 ure
vsak dan vodena terapevtska hidrogimnastika
kopalni plašč
kopalna brisača

internet v sobi

Savna relax
NAMESTITEV (PO OSEBI)
HOTEL VIVAT****superior

REDNA CENA
2 NOČ
139,90 €

POPUST

AKCIJSKA CENA
2 NOČI

15 %

118,92 €

Minimalno bivanje 2 noči. Ob rezervaciji se sklicujte na objavljeno ponudbo.
Cena vključuje:




namestitev v dvoposteljni sobi
polpenzion
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med tednom prekmurska, italijanska in balkanska kulinarika
neomejeno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu
celodnevno kopanje na dan prihoda in odhoda
nočno kopanje v petek in soboto do 22:00 ure
vsak dan vodena terapevtska hidrogimnastika
kopalni plašč
kopalna brisača
neomejn vstop v svet savn

internet v sobi

Zanjo in zanj
NAMESTITEV (ZA DVE
OSEBI)
HOTEL VIVAT****superior

REDNA CENA
2 NOČ
269,90 €

POPUST

AKCIJSKA CENA
2 NOČI

15 %

229,42 €

Minimalno bivanje 2 noči. Ob rezervaciji se sklicujte na objavljeno ponudbo.
Cena vključuje:















namestitev v dvoposteljni sobi
polpenzion
med tednom prekmurska, italijanska in balkanska kulinarika
neomejeno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu
celodnevno kopanje na dan prihoda in odhoda
nočno kopanje v petek in soboto do 22:00 ure
vsak dan vodena terapevtska hidrogimnastika
kopalni plašč
kopalna brisača

internet v sobi
Amorjeva kopel za 2 osebi 45 minut
1x 4 urni vstop v svet savn
1x penina v sobi
DRUŽINSKI BONUS:
Otroci do 4. leta starosti
Otroci od 4. do 10. leta
Otroci od 10. do 14. leta
DOPLAČILA
Turistična taksa (obvezno doplačilo)
Kosilo
Enoposteljna soba
Suite
Prestige sobe

brezplačno
50 %
30 %

2,00 € na osebo na dan
15,00 € na osebo
15,00 € na dan
19,00 € na dan
25,00 € na dan
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