TERME 3000 Moravske Toplice
Rezervacija hotela za čas dogodka

Lovski ples 2019

Moravske Toplice, 1. 2. 2019
Prosimo, da rezervacijo izvšite najkasneje do 14. januarja 2019, saj po tem datumu Hotel ne bo mogel zagotavljati prenočišč.

PRIIMEK IN IME:
NASLOV ORGANIZACIJE ALI USTANOVE:
DATUM PRIHODA:

DATUM ODHODA:

(OPCIJSKO) DVOPOSTELJNO SOBO SI BOM DELIL-A Z:

CENIK NAMESTITVE
Ustrezno OBKROŽITE želeni tip namestitve:
NOČITEV S
ZAJTRKOM

Tip sobe: : Standard dvoposteljna soba

Tip sobe: Standard dvoposteljna soba – single
use

HOTEL
LIVADA*****



85,00 EUR/OSEBO



127,50 EUR

HOTEL AJDA****



77,00 EUR/OSEBO



104,50 EUR

HOTEL TERMAL****



62,00 EUR/OSEBO



83,00 EUR

CENA VKLJUČUJE:
- nastanitev v izbrani sobi v izbranem hotelu v izbranem terminu,
- bogat samopostrežni zajtrk v hotelu nastanitve,
- neomejeno kopanje v bazenih hotela nastanitve – vključno bazenski kompleks Terme3000,
- vstop v savne hotela nastavitve,
- na dan odhoda možnost celodnevnega kopanja v bazenih hotela namestitve,
Posebej se plača turistična taksa, 2,00 EUR/dan po osebi, ter prijavnina, ki znaša 1,00 EUR po osebi na
bivanje. Prijava od 14.00 ure oz. prej, če je soba na razpolago že prej; odjava do 11.00 ure na dan odhoda.

NAČIN PLAČILA (prosim označite):
 gotovina ali kreditna kartica ob odhodu na recepciji
 predračun (potrebujemo davčno številko za izstavitev predračuna) SI_______________________________
 predplačilo s kreditno kartico (potrebujemo podatke o kartici) :____________________________________
NAROČILNIC KOT PLAČILNEGA SREDSTVA NE SPREJEMAMO
Odpovedna polica: Rezervacijo lahko brezplačno prekličete najpozneje 7 dni pred prihodom. V primeru, da svoje rezervacije ne
odpoveste pravočasno, rezervacije sploh ne odpoveste, ali pa v izbrani nastanitveni objekt ne pridete (t.i. »no show«), pa veljajo
naslednji pogoji odpovedi: - Pri odpovedi od 1 do 7 dni pred prihodom zaračunamo 30% od vrednosti rezerviranega bivanja. - Če na
dan prihoda ne pridete v hotel ( ti. „NO-SHOW“), vam zaračunamo 80% od vrednosti. Za nadaljnje informacije o kraju in izbranem
nastanitvenem objektu obiščite našo spletno stran www.shr.si


Rezervacije pošljite na naslov, po faksu ali e-pošti:
SAVA TURIZEM d.d. Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice, Slovenija
e-pošta: info.shr@sava.si
Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št.: 080 50 00


V kolikor želite prejeti potrditev rezervacije, vpišite naslov, št. faksa ali e-pošto!

https://www.sava-hotels-resorts.com

