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Cena po osebi na bazi 
nočitve z zajtrkom / BB 

 01.01. – 18.04. 
16.11. – 29.12. 

23.04. – 21.06. 
23.09. – 15.11. 

22.06. – 22.09. 
19.04. – 22.04. 

30.12 – 02.01.2020 

 1 / 2+1 park 35 37 45 

Vila Pacug 4* 1 / 2+1 terasa 37 39 47 

 1 / 2+1 morje balkon 39 41 49 

 1/ 2 park 33 35 41 

Dom paraplegikov 3* 1 / 2 pogled bazen 35 37 43 

            

 Opomba: Vse sobe z ločenim ležišči, v Vili Pacug 4*možna postavitev v zakonsko   

DOPLAČILA   

Doplačilo za enoposteljno sobo / single use +45 % na ceno dvoposteljne sobe 

Doplačilo za pol penzion/ HB  
Možno v terminu 01.05. – 15.10.2019 

9 eur po osebi / dan 

Doplačilo za polni penzion / FB 
Možno v terminu 01.05. – 15.10.2019 

18 eur po osebi / dan 

Doplačilo za psa 9 eur / dan 

Doplačilo za otroško posteljico 7 eur / dan 

Dnevni počitek 59 eur 

Doplačilo za garažo - dnevni najem 11 eur 

 -večdnevni najem (min 5 in več dni) – 5 eur na dan 

Parkirišče BREZPLAČNO do zasedenosti kapacitet 

POPUSTI  

V dvo in tro posteljni sobi -otrok do dopolnjenega 2.leta-BREZPLAČNO 

V dvoposteljni sobi:  -otrok od 3. do dopolnjenih 12 let na osnovnem 
ležišču ima 20% popust z eno odraslo osebo v sobi 

V troposteljni sobi (1/ 2+1) na 3. dodatnem ležišču  -otroci od 3. do dopolnjenega 12.leta imajo 50% 
popust; 
- odrasli imajo -20% 

NAJEM DVORAN  

Najem kongresne dvorane  70 eur / dan 

Najem manjše kongresne dvorane  50 eur / dan 

Najem telovadnice 50 eur / dan 

WELLNESS STORITVE  

-klasična masaža- celotna     ( 45 min) 39,00 eur 

-klasična masaža- polovična ( 30 min) 33,00 eur 

-klasična masaža- delna         (15 min) 25,00 eur 

-anticelulitna masaža 49,00 eur 

-masaža nog                             (40 min) 29,00 eur 

-športna masaža hrbta           (30 min) 27,00 eur 

-športna masaža hrbta           (15 min) 19,00 eur 

-Hubard kopel: podaljšana terapija        (45 min) 49,00 eur 

-Hubard kopel: standardna terapija        (30 min) 45,00 eur 

-preso terapija                                            (30 min) 25,00 eur 

-preso terapija                                            (45 min) 35,00 eur 

BAZEN (15.5. – 15.10.)  

-celo dnevno kopanje otroci 6,00 eur po osebi 

-celo dnevno kopane odrasli 13,00 eur po osebi 

-celo dnevno kopanje otroci vikend, prazniki 7,00  eur po osebi 
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-celo dnevno kopanje odrasli, vikend, prazniki 15,00 eur po osebi 

-pol dnevno kopanje otroci  4,00 eur 

-pol dnevno kopanje odrasli 8,00 eur po osebi 

-pol dnevno kopanje otroci, vikend, prazniki 5,00 eur po osebi 

-pol dnevno kopanje odrasli, vikend, prazniki 10 eur po osebi 

  

-kopalni dnevi (samo za člane ZPS ) 3,00 eur 

  

SAVNA  

-2 uri ponedeljek – petek 10 eur po osebi 

-4 ure ponedeljek - petek 17 eur po osebi 

-2 uri petek - nedelja 17 eur po osebi 

-4 ure petek- nedelja 24 eur po osebi 

-zasebni najem -2uri 50 eur 

-zasebni najem – 4 ure 80 eur 

 

 

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA 

-otroci do 7 leta in invalidi (ob predložitvi potrdila) – OPROŠČENI PLAČILA TAKSE 

-odrasli od 18.leta dalje – 2,50 eur / dan 

-otroci od 7. do 18.leta – 1,25 eur/ dan 

 

ZA SORODNIKE ČLANOV ZVEZE PARAPLEGIKOV VELJA – 20% popust na zgornje cene. 

 

VSE CENE SO V EURIH IN VSEBUJEJO DDV! 

 

Cene veljajo od 01.01.2019 ! 

 


