
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,  

ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 

Oražnova ulica 3 

1000 Ljubljana 

g. Sandi Modrijan sandi.modrijan@sviz.si 

Dobrna, 30. 11. 2022 

 

ZADEVA: Posebna ponudba turističnega bivanja za člane SVIZ Slovenije v Termah Dobrna 

2022/2023 

 

Depandansa Vila Higiea **** 

 

Vila ima impozantno podobo, saj je bila grajena sredi 19. stoletja v neogotskem kastelanskem stilu. Za 
svoje domovanje si jo je dal zgraditi takratni zdraviliški zdravnik dr. Gustav Kottowitz.  
V letu 2020 obnovljena Vila Higiea ponuja elegantno udobje bivanja v enaintridesetih eno- in 
dvoposteljnih soba ter enem hotelskem apartmaju. V kletni etaži hotela, v bivši vinski kleti, se nahaja 
restavracija Steak & Burger Dobrna, kjer boste na svoj račun prišli vsi ljubitelji slastnih burgerjev in 
steakov. Pred vilo se nahaja terasa s starim orjaškim mamutovcem, ob vznožju katerega je ena izmed 
energetskih točk termalnega območja, povezana z zdravljenjem srca.  
Samopostrežna restavracija, ponudba bazenov, Arbora Spa, masažno-letpotni center La Vita, a la 
carte Restavracija Kamin, Kavarna Vita, Dobrna Medical so gostom na voljo v sosednjem hotelu Vita. 
 

https://www.terme-dobrna.si/hotel/depandansa-vila-higiea-dobrna 

 

 

PONUDBA ZA SVIZ Slovenije 
 
Veljavnost: 01.12. – 30.12.2022 in 02.01. – 31.03.2023 
 

 1 x polpenzion 
Redna akcijska cena 

1 x polpenzion 
SVIZ Slovenija 

Depandansa Vila Higiea****  
76-79 Eur 

 
64 Eur 

 
Cena je z DDV in velja po osebi na noč v dvoposteljni sobi s polpenzionom. Minimalno bivanje: 2 noči. 

 
Rezervacije so možne glede na razpoložljivost na podlagi predhodnega povpraševanja na telefonsko 
številko 080 22 10 ali 03 78 08 110 oz. po elektronski pošti info@terme-dobrna.si 
 

mailto:sandi.modrijan@sviz.si
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VKLJUČENO 

- polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja), 
- najem kopalnega plašča v času bivanja, 
- kopanje v termalnih bazenih hotela Vita, 
- brezplačen WiFi in parkiranje. 

 
 

Doplačila po osebi na dan 

- turistična taksa 2,50 Eur  

- enkratna prijavnina 1,50 Eur (od 2.1.2023 2,00 Eur) 
- enoposteljna soba 15 Eur (namesto 22 Eur) 
- večerja 4-hodni degustacijski meni (nadgradnja penzionske večerje v streženo) 15 Eur 
- polni penzion (samopostrežno kosilo) 15,00 Eur 
- hotelski apartma 15,00 Eur na dan/sobo 
- dodatni obrok za otroka od 4. do 13,99 leta 10,00 Eur na dan  

 
 

DRUŽINSKI BONUS 

 
En otrok do nedopolnjenega 12. leta ter drugi otrok do nedopolnjenega 4. leta bivata v sobi z dvema 
odraslima  BREZPLAČNO v sledečih terminih: 
 
23.12. – 30.12.2022 
20.01. – 05.02.2023 
 
Regularni popusti za otroke v sobi z dvema odraslima: 

- do 3,99 leta BREZPLAČNO 
- od 4 do 9,99 leta 50% popusta 
- od 10 do 13,99 leta 30% popusta 

 
 
Regularni popusti za otroke v sobi z ENO odraslo osebo: 

- do 3,99 leta BREZPLAČNO, odrasla oseba doplača doplačilo za enoposteljno sobo 

- od 4 do 9,99 leta 50% popusta 
- od 10 do 13,99 leta 30% popusta 

 
Popusti veljajo za namestitev otroka v postelji s starši ali na dodatnem ležišču in se obračunajo na 
starost otroka na dan odhoda iz namestitve! 
 
 

POGOJI KORIŠČENJA PONUDBE 

 
Ponudbo lahko rezervirajo le člani SVIZ Slovenije zase in za svoje ožje družinske člane (žena/mož, 
izvenzakonski partner, otroci).  

Za uveljavljanje ponudbe SVIZ Slovenije je ob rezervaciji (po telefonu, emailu) obvezno potrebno 

povedati, da želite rezervirati ponudbo SVIZ Slovenije. Ugodnost velja le za navedene/dogovorjene 

storitve in se ne sešteva z ostalimi akcijami. Ugodnosti ni možno uveljavljati za nakup darilnih bonov 

ali ostalih paketov. Ponudba velja za člane SVIZ Slovenije in njihove družinske člane. 

 

Informacije in rezervacije:  info@terme-dobrna.si  ali  080 22 10 
 
Rezervacijska koda: SVIZ Slovenije 
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NE PREZRITE: 
 

- Prijava je na recepciji hotela Vita, 
- sobe so na dan prihoda na voljo od 15. ure, na dan odhoda do 12. ure, 
- na dan odhoda je možnost brezplačnega kopanja, 
- brezplačna odpoved rezervacije je možna 48 ur pred prihodom, 
- plačilo storitev se izvede na recepciji hotela, 

- obvezna predhodna rezervacija,  
- ostale ugodnosti, popusti so izključeni, 
- ponudbe ni mogoče rezervirati preko posrednika (turistična agencija, tour operater ipd). 

 
 
 
Žužana Šeruga 
Vodja prodaje  
 
E: zuzana.seruga@terme-dobrna.si 
M: 051 315 390 
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