
 
 

 
 

 

 

SINDIKAT OBČIN SLOVENIJE 

Kranjska Gora 2021 

Termin: 29.03. – 25.11.2021 

 CENA NOČITVE Z 

ZAJTRKOM  

po osebi na noč v 

dvoposteljni sobi 

**** 

RAMADA 

RESORT 

 

**** 

HOTEL 

KOMPAS 

 

**** 

RAMADA 

HOTEL & 

SUITES 

A 29.03. –27.05.2021 

9.10. – 25.11.2021 

* minimalno bivanje 

2 noči 

47,00 EUR 45,00 EUR 42,00 EUR 

B 28.5. - 8.7.2021 

  20.8. – 8.10.2021 

* minimalno bivanje 

2 noči 

58,00 EUR 

 

55,00 EUR 

 

51,00 EUR 

 

C 9.7. - 19.8.2021 

* minimalno bivanje 

3 noči 

 

66,00 EUR 

 

64,00 EUR 

 

60,00 EUR 

 

Ponudba vključuje:            

- nočitev z zajtrkom v standard sobi; 
- vrednostni bon (5 € po odrasli osebi) za koriščenje gostinskih storitev v objektih Hit 

Alpinea; vsak dan v času bivanja (Za otroke je vrednost bona skladna s popusti za bivanje: 

do 6. leta ne dobi bona, od 6.-12. let ima 30% oz 20% popusta. Tretja odrasla oseba ima 10% 
popusta) 

- vstop v bazen Aqua Larix ali bazen Sprostitvenega centra Kompas;  (v času obratovanja)   
- hotelsko animacijo (po programu); 
- brezplačni internet; 
- prost vstop v Casino Larix oz. Casino Korona 
- brezplačno parkirišče pred hotelom (do zapolnitve kapacitet)        

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

POSEBNI POPUSTI ZA OTROKE: 

• na dodatnem ležišču v dvoposteljni sobi z dvema odraslima:  

-   1. otrok do 6. leta brez ležišča biva brezplačno (doplačilo za dodatno ležišče za otroka do 6. leta je 

12 EUR na dan) 

-   2. otrok od 6. – 12. leta -30% popusta  

-   3. odrasla oseba v sobi -10% popusta  

 

• na osnovnem ležišču v dvoposteljni sobi z eno odraslo osebo: 
- otroci do 6. leta bivajo brezplačno, odrasla oseba plača ceno enoposteljne sobe  

- otroci od  6. – 12. leta 20%  
 

Popusti: 

- 30% popust na vstop v savna centre Wellnessa Hit Alpinea 

Doplačila:                 

- turistična taksa, prijava in zavarovanje: odrasli 3,00 EUR na osebo na dan, otroci od 7 do 18 

let 1,50 EUR na osebo na dan;  

- doplačilo za dodatni obrok: 12,00 EUR po osebi; otroci 6-12: 6,00 €; 
- doplačilo za enoposteljno sobo:  20,00 EUR  na dan; 
- za otroško posteljico: 6,00 EUR na dan; 
- višja kategorija sobe: 10,00 EUR na sobo/dan. 

 

Splošni pogoji:  

- rezervacijo morate obvezno zavarovati s 30% predplačilom na transakcijski račun ali kreditno 
kartico (tip, lastnik, številka, veljavnost), preostanek plačila na recepciji hotela 

- vse rezervacije so na vprašanje, posebna ponudba velja za omejeno število  sob;    
- ponudba ne velja v času večjih dogodkov, seminarjev in kongresov; 
- pridržujemo si pravico do spremembe vsebine in cen brez predhodne najave; 
- cene vključujejo DDV. 

           Popusti se ne seštevajo in se izključujejo!       

POGOJI ODPOVEDI REZERVACIJE:  

- Pri odpovedi do 14 dni pred prihodom je odpoved brezplačna 

- Pri odpovedi v roku manjšem od 14 dni pred prihodom, Vam bomo zaračunali 50% od 
skupnega zneska rezervacije 

- Če rezervacije ne odpoveste in na dan prihoda ne pridete v hotel, Vam bomo zaračunali 100% 
od skupnega zneska rezervacije 

 

INFO: 00 386 4 588 44 77  

info@hit-alpinea.si  

http://www.hit-alpinea.si/ 
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