CENIK HOTELSKIH STORITEV ZA LETO 2017
2.1.2017 –
1.1.2018

Enoposteljna
soba

Dvoposteljna
Soba/po osebi

Apartma
za 1 ali 2 osebi

1 oseba v DP sobi
»single use«

Nočitev z zajtrkom

54,00 EUR

44,00 EUR

49,00 EUR po osebi
69,00 EUR za 1 osebo

59,00 EUR

Polpenzion

59,00 EUR

49,00 EUR

54,00 EUR po osebi
74,00 EUR za 1 osebo

64,00 EUR

CENA VKLJUČUJE:
● namestitev v izbrani sobi ter izbrano storitev, neomejeno kopanje v hotelskem bazenu s termalno vodo
iz lastnega vrelca, dostop do WI FI, parkirišče ob hotelu do zasedbe prostih mest.
DOPLAČILA:
● turistična taksa
● dodatni obrok
● kopalni plašč
● otroška posteljica
● podaljšano popoldansko bivanje
● hišni ljubljenček v hotelski sobi / brez oskrbe
● izguba ali namerno poškodovanje hotelske kartice

1,27 EUR po osebi/na dan
9,00 EUR po osebi/na dan
3,00 EUR/izposojo
10,00 EUR/na dan
10,00 EUR/na dan
10,00 EUR/ na dan
5,00 EUR

VSE SOBE IMAJO:
kopalnico/tuš, WC, sušilec za lase, CATV, nekatere sobe so klimatizirane, večina jih ima balkon.
Brezplačna internetna povezava je možna v hotelski sobi in na recepciji hotela.
V HOTELU SE NAHAJA:
Hotelska restavracija Diana in Restavracija »Sklejca«, Slaščičarna, večnamenska dvorana, konferenčni prostori
WELLNESS center »Nebeško polje« (bazen, jacuzzi, savne, fitness, masaže, kozmetični salon).
UGODNOSTI:
● Hotelskim gostom nudimo 20 % popust ob nakupu vstopnice za svet savn in fitnessa.
POPUSTI ZA OTROKE:
● otrok do 5,99 leta starosti brez svojega ležišča GRATIS
● od 6. leta do 11,99 leta starosti na svojem ležišču – 50 % popust
● od 12. do 15. leta starosti na svojem ležišču – 30 % popust
DNEVNI POČITEK (med 8. in 20. uro – maksimalno 3 ure) Cena: 35,00 EUR/po sobi
CENE SO V EUR-ih in VKLJUČUJEJO DDV.

Zaupajte nam in nas obiščite!
Pridružujemo si pravico do spremembe cen. Cenik velja od 2. januarja 2017

E-mail: info@hotel-diana.si; Telefon: 02 51 41 200

