KORONARNI KLUB SAVINJSKA DOLINA
Miha Randl

Novo mesto, 18.02.2020
Številka ponudbe: 00002286
Datum veljavnosti: 21.12.2018

M: 040 546 740
E: koronarni.klub.zalec@gmail.com

Ponudbo pripravil: Nataša Novina
M: 031 366 380
T: 07 38 42 513
E: natasa.novina@terme-krka.si

Ponudba za KK Savinjska dolina, TS, 10.5.
-17.5.2020, 7-dnevna obnovitvena rehabilitacija

Spoštovani g. Randl,
pošiljam Vam ponudbo 7- dnevno okrevanje vaših članov v Talaso Strunjanu v mesecu maju.
Lepo vas pozdravljam,
mag. Nataša Novina
Vodja ključnih kupcev

Termin: 10.05.2020 - 17.05.2020
Poslovna enota Talaso Strunjan
Število gostov: 25
Število sob: 14

www.terme-krka.si

NAMESTITEV
VILE***

Za popoln družinski oddih v naravnem okolju izberite namestitev v eni od petih vil v borovem gozdičku.
Standardne dvoposteljne sobe nudijo sproščeno preživljanje prostega časa. Gostom vil so na voljo restavracija
hotela Svoboda, hotelski bazeni in sprostitvena ponudba velneškega centra Salia.
Program vsebuje:
namestitev v dvoposteljnih sobah Hotela Svoboda ali Vilah,
varovalno prehrano za koronarne bolnike s polpenzioni ali polnimi penzioni,
vodeno nordijsko hojo z izposojo palic (6x),
vsakodnevno jutranjo hidro gimnastiko v bazenu z ogrevano morsko vodo (32° C) ali dopoldanska vodna
aerobika, neomejeno kopanje v notranjem in zunanjem bazenu,
vodene sprehode v okolico zdravilišča, 2x tedensko,
bogat družabni program,
delavnica zdrave prehrane,
možnost obročnega odplačila programa s plačilno kartico (Maestro),
brezplačni avtobusni prevoz v Strunjan in nazaj za vsaj 15 udeležencev.
Navedene cene že vključujejo popuste in nanje ni možno uveljavljati dodatnih popustov. Cene ne vključujejo
turistične takse, ki znaša 2,50 EUR na osebo na dan. Če ste z odločbo oproščeni plačila, takse udeleženci
obnovitvene rehabilitacije in člani društva ne plačajo. Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 20,00 EUR na dan
v Vilah in 36,00 EUR na dan v Hotelu.
Za vašo skupino smo rezervirali: 13/2 in 2/1 sob.
Kopalni plašči so v vilah so vključeni v ceno.
STORITEV

SKUPAJ
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Polpenzion v dvoposteljni sobi

paket na osebo

329,00 EUR

Polni penzion v dvoposteljni sobi

paket na osebo

413,00 EUR

Doplačilo za enoposteljno sobo

paket na osebo

140,00 EUR

na osebo na noč

2,50 EUR

Turistična taksa

HOTEL SVOBODA****

Če iščete ob morju izjemno in popolno ponudbo pod eno streho, izberite strunjanski hotel Svoboda. Osrednji
hotel Talasa Strunjan nudi sobe sprostitve in udobja. Na voljo so vam vijoličaste komfortne sobe katerih
francoska okna odpirajo pogled na soline in primorsko pokrajino, prostorne suite z infrardečo savno, zakonsko
posteljo in kavčem ter klimatizirane eno in dvoposteljne sobe z balkonom ali teraso. Hotel se ponaša z
velneškim in zdravstvenim centrom, z razgledom na soline in edinstveno Stjužo.
STORITEV

SKUPAJ

Polpenzion v dvoposteljni sobi

paket na osebo

448,00 EUR

Polni penzion v dvoposteljni sobi

paket na osebo

532,00 EUR

Doplačilo za enoposteljno sobo

paket na osebo

252,00 EUR

WELLNESS STORITVE
Talaso center Salia

3

www.terme-krka.si

Storitve in programi sprostitvenega centra Salia so namenjeni vsem, ki želijo vase spustiti več sonca in morske
energije. Ponudba se prepleta z naravnimi danostmi mediteranskega okolja in soustvarja priložnost za celovito
doživetje vsega, kar skriva morska zakladnica.
PAKET ZANJO/ZANJ po posebni akcijski ceni za skupino. Paket zanjo/zanj vsebuje 20 minutno masažo hrbta
in 20 min aroma kopel in jo je potrebno rezervirati skupaj z namestitvijo, da bomo lahko zagotovili izvedbo v
času vašega bivanja. Redna cena paketa je 49 €.
Za ostale storitve vaši skupini nudimo 10 % popusta na redne cene v Salia centru in v zdravstvu. Vljudno
vabljeni.
STORITEV

SKUPAJ

Paket zanjo ali zanj

paket na osebo
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25,00 EUR
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POGOJI IN PLAČILA PONUDBE
Plačilo:
Cene že vključujejo DDV.
Plačnik: gostje ob odhodu iz hotela ali na obroke ali klub z naročilnico.
Način plačila: če klub z naročilnico je plačilni rok v 8 dneh po izdaji računa.
Opcija za potrditev ponudbe:
Datum: 29.2.2020
Opcija za rooming:
Datum: 1.4.2020, za vas smo rezervirali 13/2 in 1/1 sob.
Pogoji odpovedi - bivanje:
Za skupino in individualnega gosta:
- vsaj 21 dni pred predvidenim prihodom v mesecih maju, juniju, juliju, avgustu, septembru in med
novoletnimi prazniki, ne glede na čas najema sobe.
Pogoji odpovedi - velneške storitve
Natančno število storitev je potrebno sporočiti vsaj 24 ur pred dogodkom. Storno stroški se zaračunavajo
glede na vrednost naročenih storitev po spodnjih pogojih:
- 24 ur pred izvedbo: brez stroškov
- manj kot 24 ur pred izvedbo ali brez najavljene spremembe števila: 70 % razlike med naročenim in
dejanskim številom
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