Cenik mobilnih hišic 2017
Kamp Lavanda je obdan z aromatično mediteransko vegetacijo in s prečudovitim
pogledom na morje. Vsaka hišica ima lastno pokrito teraso z masažnim bazenom.
Udobje za sproščene počitnice!
Cene so izražene po dnevu v kunah.
21.04.-11.05.
01.10.-31.10.

12.05.-30.06.
16.09.-30.09.

01.07.-15.07.
01.09.-15.09.

16.07.-31.08.

MOBILNA HIŠICA DELUXE SEA
WHIRLPOOL (4 OSEBE)

412,00

637,00

937,00

1.050,00

DODATNA OSEBA / DAN

22,00

22,00

30,00

37,00

DODATNI AVTO / DAN

11,00

15,00

15,00

22,00

PRIKOLICA MALA / DAN

15,00

15,00

15,00

15,00

KONČNO ČIŠČENJE 1X

225,00

225,00

225,00

225,00

PRIJAVNINA / OSEBI

15,00

15,00

15,00

15,00

DNEVNE CENE V KN

DELUXE SEA MOBILNA HIŠICA Z MASAŽNIM BAZENOM:
Opis:
- površina: 40 m² + delno pokrita terasa površine 24 m² (miza s šestimi stoli, dvema ležalnikoma
in masažnim bazenom)
- maksimalno število oseb: 4 odrasle osebe + 2 otroka
- prostorna spalnica z zakonsko posteljo (160x200cm)
- prostorna spalnica z dvema ločenima posteljama (90x200 cm)
- dve kopalnici s kopalniškim blokom, s kabino za prhanje in z WC školjko
- prostorna dnevna soba s sedežno garnituro, ki se lahko raztegne v pomožno ležišče, miza s
štirimi stoli
- bogato opremljena kuhinja v sklopu dnevne sobe, s ploščo za kuhanje na elektriko, hladilnikom,
posodo, mikrovalovno pečico, grelcem za vodo in opekačem kruha.
- TV / SAT
- dva ležalnika na terasi
- posteljnina in brisače ( menjava vsakih 7 dni ); nadomestilo za posteljnino, brisače in končno
čiščenje – enkratno plačilo po ceniku
- brezplačen WiFi
- klimatska naprava
- brezplačno parkiranje na področju kampa za eno vozilo
- hišni ljubljenčki v mobilnih hišicah z masažnim bazenom niso dovoljeni
TURISTIČNA TAKSA/PO OSEBI
DNEVNO V KUNAH

21.04.-31.05.

01.06.-30.09.

01.10.-31.10.

OSEBA / DAN:

18+ LET

4,50

6,00

4,50

OTROK / DAN:

12-17.99 LET

2,25

3,00

2,25

OTROK/ DAN:

0-11.99 LET

0,00

0,00

0,00

Minimum bivanja je 7 noči v terminu od 03.06.-23.09.2017 (sobota – sobota)
Nastanitev v mobilni hišici je možna od 15.00 ure do 22:00 ure na dan prihoda in na dan
odhoda od 08:00 do 10.00 ure.
Cenik je veljaven od 01.06.2017. do preklica.
DDV je vključen v ceno.
Turistična taksa ni vključena v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

