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Ponudba za namestitev v Thermani Laško 
 
Spoštovana gospa Kroflič, 
zahvaljujemo se na povpraševanju in v skladu z zahtevami prilagamo ponudbo za namestitev 
gasilcev v času HRS 2020 v terminu 23. - 26. 4. 2020.  
        

Hotel  Posebna neto cena, HB, po osebi na noč 

Thermana Park Laško ****superior namesto 128 €,    za vas 75 € 

Zdravilišče Laško **** namesto   98 €,    za vas 65 € 

Cena velja na osebo na noč pri min. 2 nočeh bivanja.  
 

Sobe so na dan prihoda na razpolago od 14. 00 dalje, na dan odhoda pa jih je potrebno 
zapustiti do 11.00 ure. 
 
Paket vključuje:  

• namestitev v standard sobi, 

• polpenzion (samopostrežni bife), 

• neomejeno kopanje v obeh hotelih (tudi na dan odhoda), 

• vstop v fitnes, 

• brezplačen dostop do brezžičnega interneta v sobi, 

• program animacije, sprostitve in rekreacije; 
 
Popusti za otroke: 

• otroci do dopolnjenega 5. leta bivajo brezplačno (spi skupaj s starši), 
• otroci od 5. do 9,99 leta - polpenzion 28 € na otroka na dan, 
• otroci od 10. do 11,99 leta - polpenzion 38 € na otroka na dan. 

 
Doplačila na osebo na dan:  

• Turistična taksa   2,50 €  

• Enoposteljna soba  20 € 

• Polni penzion  15 €  

• Savna   10 € 

• Late check out  30 € 

• Otroška posteljica  8 € 
 

Obvezno doplačilo je prijavnina 1 €, ki se obračuna za celoten čas namestitve po osebi. 
 

Vsa ostala doplačila se obračunajo po rednem ceniku bivanja 2020. 
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POGOJI POSLOVANJA: 

Opcija:  

• 31.1.2020, po tem datumu pa po dogovoru 
 

Pogoji odpovedi: 

• V primeru nepravočasne odpovedi udeležencev ima hotel pravico zaračunati odškodnino za 
nezasedeno sobo ali sobe v vrednosti ene noči, če gre za bivanja do treh noči in odškodnino v 
vrednosti treh noči, če gre za bivanja, daljša od treh noči. 

 
Plačilo:  

• na osnovi predračuna, ki ga vsak prijavljen udeleženec prejme na osnovi rezervacije 
 
 
Za vse nadaljnje informacije in pojasnila sem vam z veseljem na voljo na številki 03 734 5248 ali na e-
naslovu valerija.kufner@thermana.si. 
 
V pričakovanju vašega odgovora in morebitne rezervacije lepo pozdravljeni,   
 

Valerija Kufner 
Samostojni prodajni referent 

 
 
 
 
Dokument je poslovna skrivnost. Vpogled je dovoljen le naslovniku. Sleherno razmnoževanje in posredovanje 
tretji osebi je prepovedano. 
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