TERME VIVAT-PONUDBA (CRNO JAJE)
»Odmor u Svijetu sauna Vivat«
NAMESTITEV
Hotel Vivat****superior
Depandansa Vivat****

TERMIN
25.05.2015 – 15.07.2015
Vnovčljivost bonov do 15.07.2015

Cena za dve osebi za 2 noči/3 dni:

HOTEL VIVAT****superior
DEPANDANSA VIVAT****

REDNA CENA
469,60 €
429,60 €

POPUST
59,5 %
58,5 %

AKCIJSKA CENA
189,90 €
179,90 €

Cena vključuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

namestitev v dvoposteljni sobi v Hotelu Vivat****superior ali v Depandansi
Vivat****
2 x samopostrežni zajtrk po osebi
2 x samopostrežna večerja po osebi
med tednom italijanska, balkanska in prekmurska kuhinja
neomejeno kopanje v notranjih in zunanjih bazenih s termalno vodo
ob petkih in sobotah nočno kopanje do 22.00 ure
na dan odhoda kopanje še celi dan
vstop v fitnes center
uporaba brezplačnega interneta v avli in na terasi hotela
vsakodnevna vodena terapevtska hidrogimnastika
vsakodnevna vodena vodna aerobika
1 x darilni bon v vrednosti 10 €, ki ga lahko izkoristite v wellness centru Vivat na
masaže Vivat po osebi
1 x darilni bon v vrednosti 10 €, ki ga lahko izkoristite v salonu tajskih masaž na
masaže Vivat po osebi
1 x razvajanje na masažni postelji Jouvence po osebi
Neomejeni vstop v Svet savn po osebi

ddREZERVACIJE
02 538 21 00, 02 538 21 08
E-mail: info@vivat.si , I-net: www.vivat.si

DRUŽINSKI BONUS:
Otroci do 4. leta starosti
Otroci od 4. do 10. leta
Otroci od 10. do 14. leta

DOPLAČILA
Turistična taksa (obvezno doplačilo)
Kosilo
Kopalni plašč
Enoposteljna soba
Suite
Prestige soba

brezplačno
50 %
30 %

1,27 € na osebo na dan
12,00 € na osebo
1,60 € po osebi na dan
12,00 € na dan
13,00 € na dan
25,00 € na dan

Splošni pogoji in redni letni ceniki so objavljeni na www.vivat.si.
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