CELOLETNI PAKETI DOBREGA
POČUTJA V HOTELU DIANA
(cene veljajo od 3.1.2018 do 28.12.2018)

2 DNEVNI PAKET

5 DNEVNI PAKET

(velja vse dni v tednu )



2 x polpenzion (bogat zajtrk in večerja ali kosilo)
neomejeno kopanje v hotelskem bazenu s
termalno vodo
dnevno 1 x vstop v svet savn
neomejen vstop v fitness studio
1 x kopalni plašč v času bivanja
možnost koriščenja popustov na druge wellness
storitve v hotelu Diana (masaže…)
brezplačni dostop do interneta
parkirni prostor ob hotelu
celodnevno kopanje na dan odhoda
1 x tortica po izbiri + cappuccino










Cena samo 86,00 EUR na osebo/dvoposteljni sobi

7 DNEVNI PAKET
(velja vse dni v tednu)











7 x polpenzion (bogat zajtrk in večerja ali kosilo)
neomejeno kopanje v hotelskem bazenu s
termalno vodo
dnevno 1 x vstop v svet savn
neomejen vstop v fitness studio
1 x kopalni plašč v času bivanja
možnost koriščenja popustov na druge wellness
storitve v hotelu Diana (masaže…)
brezplačni dostop do interneta
parkirni prostor ob hotelu
celodnevno kopanje na dan odhoda
1 x tortica po izbiri + cappuccino

Cena: 257,00 EUR na osebo/dvoposteljni sobi

(velja vse dni v tednu)











5 x polpenzion (bogat zajtrk in večerja ali kosilo)
neomejeno kopanje v hotelskem bazenu s
termalno vodo
dnevno 1 x vstop v svet savn
neomejen vstop v fitness studio
1 x kopalni plašč v času bivanja
možnost koriščenja popustov na druge wellness
storitve v hotelu Diana (masaže…)
brezplačni dostop do interneta
parkirni prostor ob hotelu
celodnevno kopanje na dan odhoda
1 x tortica po izbiri + cappuccino

Cena: 195,00 EUR na osebo/dvoposteljni sobi
DOPLAČILA
- turistična taksa 1,27 EUR/osebo/dan
- enoposteljna soba 7,00 /osebo/dan
- dodatni obrok 9,00 EUR /osebo/dan
- kopalni plašč 3,00 EUR / izposojo
- otroška posteljica 10,00 EUR / na dan
- podaljšano popoldansko bivanje 10,00 EUR / na dan
- hišni ljubljenček v hotelski sobi brez oskrbe 10,00 EUR / na dan
- izguba hotelskega ključa in obeska 10,00 EUR
- balkon 5,00 EUR / po sobi / na dan
Nepozabna doživetja sredi Prekmurske ravnice....
HOTEL DIANA MURSKA SOBOTA
TEL. 02 51 41 200
info@hotel-diana.si
www.hotel-diana.si

