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HOTEL CERKNO - SMUČARSKI CENTER CERKNO
Zima 2019/2020
Vozovnice PREDPRODAJA - SINDIKATI IN PODJETJA
VRSTA VOZOVNICE
DNEVNA
odrasli
mladina *
otroci**
PAKET 3 dnevna
odrasli
mladina*
otroci**
SEZONSKA
odrasli
mladina*
otroci**
SEZONSKA PRENOSNA

REDNA CENA

ZA VAS DO 01.11.2019

32,00
27,50
18,50

27,00
23,50
15,50

93,00
78,00
54,50

79,00
66,50
46,50

485,50
373,50
318,00

340,00
261,00
223,00

1.400,00

1.050,00

*Vozovnice MLADINA / SENIORJI, SENIORKE veljajo za osebe od vključno letnika (letnik
rojstva) 1993 do vključno letnika (letnik rojstva) 2004 in za osebe od dopolnjenega 60. leta
dalje.
**Vozovnice OTROCI veljajo za osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 2005 do vključno
letnika (letnik rojstva) 2013 (obvezna predložitev osebnega dokumenta)

Cene ZA VAS veljajo ob naročilu vozovnic do 01. 11. v minimalnem znesku 300€.
Vse smučarske vozovnice veljajo v sezoni 2019/20. V primeru, da vozovnice ostanejo neuporabljene,
jih je možno ob doplačilu podaljšati v naslednjih treh sezonah, in sicer po veljavnem ceniku
(6,00€/vozovnico).
Obvezno plačilo kavcije za čip v znesku 5€ na vozovnico. Kavcija se ob vračilu čipa kupcu vrne.
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NOVOST 2019/2020
Z našimi sezonskimi vozovnicami (ne velja za sezonsko ponedeljek – petek ter prenosno vozovnico)
boste lahko smučali na Kopah in Golteh.
Redna sezonska vozovnica velja 5 dni v januarju in marcu na smučiščih Kope in Golte. Redna
sezonska iz smučišč Golte in Kope velja 5 dni v januarju in marcu na smučišču Cerkno. V obeh
primerih je za veljavnost najprej potrebno na prodajnem mestu predložiti sezonsko vozovnico
smučišč Kope ali Golte in oseben dokument. Imetniki redne sezonske zase prejemajo največ 5
starostno enakovrednih dnevnih smučarskih vozovnico na blagajni drugega partnerja. Dnevna
vozovnica veljala samo tisti dan, ko se kupec s sezonsko legitimira na blagajni. Dnevna vozovnica ni
prenosljiva na drugo osebo. Imetnik sezonske vozovnice ne more hkrati prejeti več vozovnic. Za
kavcijo čipa veljajo pravila posameznega smučišča Prav tako na vsakem od smučišč veljajo pravila in
splošni pogoji tistega smučišča, kjer prejem dnevno vozovnico.

9,5% DDV je vključen v ceno.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Cerkno, september 2019
Naročila sprejemajo predsednikih SE SŽS
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