Samo
za člane

15%
popust
med tednom

SVIZ

EKSKLUZIVNO
za člane
SVIZ

ZIMSKE POČITNICE
med tednom 17. - 22. 2. in 24. 2. - 1. 3. 2019
DVA otroka do dopolnjenega 10. leta starosti GRATIS !
Hotel
Thermana Park Laško****superior
15% popust za člane SVIZ
Zdravilišče Laško****
15% popust za člane SVIZ

nedelja - petek

petek - nedelja

74 €

79 €

62,90 €

67,15 €

61 €

66 €

51,85 €

56,10 €

Cene so na dan in veljajo na osebo v dvoposteljni sobi standard pri min. bivanju 2 noči. Turistična taksa ni
vključena v ceno in znaša 2,50 € /dan/osebo. Obvezno doplačilo prijavnina 1 € se obračuna po osebi
za celotno obdobje namestitve. Vsa ostala doplačila se obračunajo po ceniku bivanja 2019.
Vsi ostali popusti za člane SVIZ se s ponudbo izključujejo.

PROGRAM VKLJUČUJE:
• namestitev v dvoposteljni sobi standard
• polpenzion (samopostrežni bife za zajtrk in večerjo, možnost menjave večerje za kosilo)
• neomejeno kopanje v bazenih obeh hotelov (tudi na dan odhoda)
• dnevno vstop v Fitnes center
• dostop do brezžičnega interneta v sobi
• pester program animacije za otroke
DOPLAČILA:
• polni penzion
• enoposteljna soba
• savna

13 € - 15 €
15 € - 20 €
10 €

OTROŠKI POPUSTI:
• Otrok do dopolnjenega 5. leta brez dodatnega ležišča
• 2 otroka do dopolnjenega 10. leta na dodatnem ležišču
• Ostali otroci 5 – 9,99 let na dodatnem ležišču
• Ostali otroci 10 – 11,99 let na dodatnem ležišču

BREZPLAČNO
BREZPLAČNO
28 € / dan
38 € / dan

Rezervacije in informacije: info@thermana.si ali 03 42 32100
Geslo ob rezervaciji: SVIZ
Zgoraj navedene ugodnosti veljajo na podlagi predložitve veljavnega osebnega dokumenta in izkaznice sindikata.
Člani sindikata se ob prvem prihodu v Thermano (ob prvem koriščenju ugodnosti) identificirajo s člansko izkaznico
sindikata, na podlagi katere pridobijo Modro kartico Thermana cluba.
Pridružujemo si pravico do sprememb cen in prodajnih pogojev. Tiskarske napake niso izključene.

