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PAKETI 2017 –Sindikat občin Slovenije  
Cena na osebo / noč v dvoposteljni Standard sobi  

15% popust v prvem in drugem terminu, 10% v terminu od 24.6.-10.9.  
PAKETI 14.4.-2.6. 

24.9.-1.11. 
2.6.-24.6. 
10.9.-24.9. 

24.6.-22.7. 
20.8.–10.9. 

3 noči 42,00 46,00 55,00 

3 noči četrtek-nedelja 46,00 50,00 59,00 

4 noči 39,00 43,00 53,00 

od 5 noči naprej 38,00 42,00 50,00 

Odbitek za sobo basic -2,00 -3,00 -5,00 

Soba z balkonom +2,00 +3,00 +4,00 

Velika noč + 1 maj 
(14.4.-16.4. in 28.4.-2.5.) 

+3,00 - - 

Glavna sezona 
(22.7.-20.8.) 

 - +5,00 

Enoposteljna soba +10,00 +15,00 +25,00 
Paket vsebuje: 

 odgovarjajoče število polpenzionov v dvoposteljni sobi (zajtrk in večerja ,,buffet'') 
 uporabo odprtega bazena (2.junij-10.september.) 

 prevoz do plaže s hotelskim minibusom (23.junij-4.september.) 

 igranje mini-golfa 

 eno pijačo pri večerji (1/4 l vina ali 0.3 l piva ali 0.2 l koka kole ali fante) 
 parkiranje 

 wi fi 
 
Popusti za otroke: 

 otroci do 3 let gratis v postelji s starši in brez hrane 
 otroci od 3 do 13,99 let: na 3. in  4. ležišču ležišču: -50% 

 otroci od 3 do 13,99 let na osnovnem ležišču -30% 
 
Ostala doplačila: 
 doplačilo za psa 12,00 € / noč 

 pogled na morje (vila Palma) +2,00 €/ os. / noč 

 All inclusive: odrasli +22,00 € / noč, otroci od 7-13,99 let 11,00 € / noč ( 24.6. – 20.8. ) 

 Otroška posteljica 5,00 € / noč 

 Turistična taksa 1,27 € / os / noč 
 
STUDIO-APP. Ville tamara 

STUDIO 
APARTMA VILLA 

TAMARA 
Min. najem  

5 noči 

Št. 
Oseb 

24.9.-31.10. 
2.6.-23.6. 
10.9.-23.9. 

24.6.-21.7. 
20.8.-9.9. 

22.7.-19.8. 1.11.-31.12 

2 56,00 66,00 80,00 90,00 50,00 

3 72,00 81,00 96,00 108,00 66,00 

4 80,00 92,00 108,00 116,00 76,00 
Vsi studio-app: enoprostorni, popolnoma opremljeni, mini kuhinja, TV, telefon, klima, sušilec za lase, balkon ali terasa  
Najem vključuje:  
končno čiščenje, turistično takso, posteljnino, kuhinjski in jedilni pribor, prevoz do plaže s hotelskim minibusom, 
uporabo bazena (1.junij-6.september) 
Dodatki:  
dnevno čiščenje: 5 €; zamenjava brisač: male 1 €/kos, velike 1,20 €/kos; komplet rjuh: 4,00 €; kompletno čiščenje: 10 € 
 
Sestavil: vodja recepcije, Barbara Zorko         Odobril: direktor, Branko Seljak                         Izola, 28.03.2017 
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