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CENIK 2018
Nočitev I Cena po sobi na noč v EUR

Sezona A Sezona B

27.04. - 22.06.
10.09. - 30.09.

23.06. - 09.09.

»DVOP. SOBA–SINGEL USE« 75 100
»DVOPOSTELJNA SOBA« 104 140
»DVOPOST. SOBA COMFORT« 128 160
»DVOPOST. SOBA DELUXE«; »STUDIO« 144 180
»APARTMA« 160 200
»LUXURY APARTMA« 250 250
DNEVNI POČITEK v DP  »od 12:00 do 20:00 ure« 50 70

CENA VKLJUČUJE:
• Nastanitev v izbrani sobi (možnost doplačila zajtrka) 
• Neomejeno kopanje v zunanjem bazenu vile 
• Na dan odhoda možnost celodnevnega kopanja 
•
• Kopalni plašč v sobi 
• Uporaba kopalnih brisač ob bazenu in v savni
•
• Brezplačen WI-FI  
• Brezplačen parkirni prostor za goste vile na prostem 
• Sladka dnevna presenečenja, ki jih za vas pripravi prijazno osebje 

DOPLAČILA - PO OSEBI NA NOČ:
• Bogat samopostrežni zajtrk 14€
• dodatno ležišče 20€
• Parkiranje v garaži 20€ na noč (število parkirnih mest je omejeno)
• Turistčna taksa:  odrasli 0,74€ (III., IV., V.); 0,94€ (VI.,VII., VIII., IX.); 0,60€ (X., XI.)
     - otroci do 12 leta   brezplačno, 
      - otroci od 12 do dop. 18. leta   -50%

• Domače živali: 25€ dovoljene samo v sobi »STUDIO«

POPUSTI ZA OTROKE – VEZNA SOBA:
• vezna soba (za 2 otroka na osnovnem ležišču)   -30%

Za vse dodatne informacije, smo vam na voljo na elektronskem naslovu: info@villa-oasiss.com

POGOJI ODPOVEDI REZERVACIJE

POMEMBNO: V primeru odpovedi rezervacije, prosimo, da to storite v roku  in v pisni obliki

- Do 5 dni pred prihodom    brezplačno
- Od 4 do 1 dni pred prihodom    50% od potrjene sobne cene
- Kasnejše stornacije in no show   100% od potrjene sobne cene

v primeru predčasnega odhoda si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo do 100% skupnega zneska za vse naročene, vendar neizkoriščene storitve.

Ta cenik velja za leto 2018 in si pridržujemo pravico za spremembe.
Cene vključujejo DDV.

SYNERGOS PROJEKT d.o.o., Petrovaradinska 3, 10000 ZAGREB, OIB: 39827012456, MBS:080949528
Žiro račun: IBAN: HR1523900011100916330, kod HPB (Hrvatska Poštanska Banka), Zagreb  (SWIFT:HPBZHR2X)


