CENIK STORITEV 2021
Nočitev z zajtrkom v standardni dvoposteljni sobi

35,00€ na osebo

Nočitev z zajtrkom v nadstandardni dvoposteljni sobi

40,00€ na osebo

Nočitev z zajtrkom v standardni enoposteljni sobi

45,00€ na osebo

Nočitev z zajtrkom v nadstandardni enoposteljni sobi

50,00€na osebo

Otroci do 3. leta

brezplačno

Otroci od 4. do 7. leta

20,00€ na dan/osebo

Otroci od 8. do 12. leta

28,00€ na dan/osebo

DOPLAČILA:
Turistična taksa odrasli

2,50€ na dan/osebo

Turistična taksa otroci

1,25€ na dan/osebo

Otroška posteljica

4,00€ na dan

Male živali

5,00€ na dan

Pozna odjava (v primeru razpoložljivosti)
ZAJTRK od 8.00 do 10.00.
PRIHOD od 16.00 do 19.00.
ODHOD od 8.00 do 11.00.

Cene vključujejo DDV. Cenik velja od 1.01.2021.

28,00€ (30% cene nočitve)

CENA VKLJUČUJE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nočitev v standardni sobi (sobe imajo svojo lastno kopalnico s tušem, sanitarijami in
umivalnikom; francosko posteljo in TV sprejemnik)
Nočitev v nadstandardni sobi (sobe imajo svojo lastno kopalnico s tušem, sanitarijami in
umivalnikom; francosko posteljo; klimatsko napravo; balkon in TV sprejemnik).
Zajtrk v skupih prostorih kmetije.
Posteljnino in brisače.
Končno čiščenje.
Brezplačen Wi-Fi.
Brezplačna uporaba bazena.
Brezplačno parkiranje na privatnem parkirišču.

DOPLAČILA:
•
•
•
•

Turistična taksa: 2,50€ na dan, na osebo.
Otroška posteljica: na dan 4,00€.
Hišni ljubljenčki male rasti: 5,00€ na dan.
Pozna odjava v primeru razpoložljivosti: 28,00€ (v primeru razpoložljivosti).

POPUSTI:
•

Otroci do dopolnjenega 3. leta starosti brezplačno

POGOJI ODPOVEDI REZERVACIJE:
•
•
•
•
•

Rezervacija na dan prihoda velja do 24.00.
Brezplačna odpoved rezervacije do 14 dni pred prihodom.
V primeru da se gost v namestitvi ne pojavi, se zaračuna 100,00% od zneska rezervacije.
V primeru odpovedi rezervacije 13-0 dni pred prihodom, se zaračuna 100,00% od zneska
rezervacije.
Rezervacija je potrjena po nakazilu 40% avansa od celotnega zneska.

Cene vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Možnost nakupa darilnega bona s storitvijo po vaši želji.
Prihod od 16.00 do 19.00 ( v primeru kasnejšega prihoda, nas o tem, prosim, vnaprej obvestite).
Odhod od 8.00 do 10.00.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu
hisastekar@gmail.com

