Bodite pozorni na naše darilo

na naslednji strani!

Klimatsko zdravilišče, 1517 m

Prejmite sončen poletni pozdrav

Kmalu nasvidenje...

Poštnina
plačana
pri Pošti
3214
Zreče

Poletni oddih

5-dnevni program

7-dnevni program

25.07.-29.08.2004

% popusta

61.500 SIT
72.000 SIT
73.000 SIT

5x ali 7x pol penzion, neomejeno kopanje, jutranja gimnastika, 1x pohodna
tura na Lovrenška jezera ali popoldansko potepanje po Dravinjski dolini,
1x ali 2x obisk fitnesa, 50 % popust pri obisku Savna vasi, panoramska
vožnja s sedežnico, planinski avtobus (Zreče-Rogla-Zreče), animacija.

Vile Terme Zreče
46.000 SIT
* Vile Terme Zreče APT
54.500 SIT
Hotel Dobrava2000
55.500 SIT
Otroci od 3-15 let v sobi s starši - 50

Poletni najem
16.04.-25.07.2004
29.08.-27.11.2004

Apartma 1 /2+2
13.000 SIT
15.600 SIT
Apartma 1 /4+2
14.600 SIT
18.000 SIT
Ugodnosti: 50 % popust na kopanje in 30 % popust pri vstopu v
Savna vas Terme Zreče .

Teden zdravja

59.000
62.500
74.500
80.500

SIT
SIT
SIT
SIT

7-dnevni program

7x pol penzion, posvet pri zdravniku, neomejeno kopanje, 5x gimnastika
ali hidro gimnastika, 1x biserna kopel ali obisk Savna vasi, 1x vodna
postelja z zelišči, animacija.

Cena (po osebi):
Vile Terme Zreče
* Vile Terme Zreče APT
Hotel Dobrava
Hotel Dobrava2000

* Cena v Vilah Terme Zreče APT velja pri namestitvi najmanj 3. oseb oz. 2 odraslih in
otroka starega najmanj 3 leta.
Doplačila za navedene programe: enoposteljna soba, namestitev v APT hotela
Dobrava, turistična taksa.
Ugodnost za navedene programe: upokojencem priznavamo 10% popust
na penzionske storitve iz programa Teden zdravja.

Podarjamo vam 5.000 SIT

Ob rezervaciji počitnic, navedenih na razglednici v terminih do
27.11.2004, vam ob direktni rezervaciji posameznega programa in
predložitvi razglednice na recepciji, podarjamo največ 5.000SIT.

Počitnice na Rogli 1.517m

5 x ali 7 x polpenzion, neomejeno kopanje v bazenu, 1 x pohodna tura na
Lovrenška jezera-torek, nočni pohod z baklami in večerja v Pohorski koči
planinski avtobus na relaciji Rogla–Zreče–Rogla, animacija.
-četrtek ,

S klimo do zdravja

Vesele počitnice

Aktivne počitnice

54.500
59.000
63.500
71.000

7–dnevne počitnice

- z dokazilom

10% popusta
za upokojence

posvet pri zdravniku,
3x terapija po nasvetu
zdravnika, 4 x jutranja
gimnastika za zdrava
pljuča

GRATIS

savna na Rogli, 3x ali 5x 1x savna na Rogli, voden
2uri športnih aktivnosti: pohod po pohorskih
tenis na peščenih igriščih gozdovih, animacija po
ali izposoja gorskega tedenskem programu za
kolesa ali squash ali otroke in odrasle, iskanje
zaklada; ure pravljic,
namizni tenis,...
20% popust na dodatno športna tekmovanja,…
koriščenje športnih jezdenje ponija za otroke.
aktivnosti.
od 16. 4. do 25. 7. in od 29. 8. do 27. 11. 2004
ima 1(en) otrok do 12. leta v spremstvu staršev
namestitev na pomožnem ležišču s polpenzionom

Cena: (cena po osebi v dvoposteljni sobi): 5–dnevne počitnice
Depandanse Brinje
40.000
BGW Gaber,Smreka, APT Jurgovo
42.500
Hotel Rogla
46.000
Hotel Planja
52.000

Najem bungalova: SMREKA, GABER, JURGOVO***

Cena za najem / dan :

1 dan

3 dni

5 dni 7 dni

Cena večdnevnega najema vključuje: najem bungalova, neomejeno kopanje
v bazenu na Rogli, 50% popusta pri vstopu v savno na Rogli, 50% popusta za
kopanje v Termah Zreče, planinski avtobus na relaciji Rogla – Zreče – Rogla

BGW Smreka 2+2 že od 10.400 SIT
BGW Jurgovo 2+2
10% popusta 4=5 5=7
BGW Gaber 4+2 že od 13.700 SIT
BGW Smreka 4+2

Podarjeni znesek (5.000 SIT) se lahko uveljavi pri najmanj 3-dnevnem najemu bungalova.

