Cenik 2021 – Apartmaji Hlapi***

I
Apartma/sezona

2.1. - 25.3.
1.11. - 23.12.

II
26.3. - 22.4.
2.5. - 20.5.
3.10. - 21.10.

III
23.4. – 1.5.
21.5. – 23.6.
12.9. – 2.10.
22.10. do 31.10.

IV
24.6. - 8.7.
22.8. - 11.9.
24.12. - 28.12.

V
9.7. - 21.8.
29.12.2021 - 1.1.2022

Apartma Trobentica
(2 - 4 osebe)
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50
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148
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275

Cena za 2 osebi/noč v €.

Apartma Vijolica
(2 - 4 osebe)
Cena za 2 osebi/noč v €.

Apartma Marjetica
(2 osebi)
Cena za 2 osebi/noč v €.

Apartma Vijolica-Marjetica
(2 - 6 oseb)
Cena do vključno 4 osebe/noč v €.

Hiša Hlapi
(2 – 10 oseb)
Cena do vključno 6 osebe/noč v €.

* Za vsako dodatno osebo v okviru kapacitete apartmaja je doplačilo 15€/osebo/noč.

* Turistična taksa ni vključena v ceno.
* Možnost zajtrka. Cena zajtrka je 7€/osebo/noč (»košarica dobrot«), cena lokalnega zajtrka (»košarica lokalnih dobrot«) je 15€/osebo/noč. Naročilo je možno le za
vse goste nastanitvene enote, razen v dogovoru med gostom in gostiteljem zaradi posebnih okoliščin. Zajtrk je dostavljen v apartma.
* Doplačilo za hišne ljubljenčke je odvisno od dolžine bivanja. Za bivanje 7 nočitev ali več je bivanje hišnih ljubljenčkov brezplačno.
* Možen je najem otroške posteljice s predhodno rezervacijo. Doplačilo za otroško posteljico je 15€/noč.
* V obdobju od 1.6. do 1.10.2021 se lahko za bivanje do dveh noči zaračuna 20% dodatek.
* V nekaterih terminih je lahko določeno minimalno število nočitev, več informacij na zonir.hlapi@gmail.com.
* Pridržujemo si pravico do spremembe cenika.
* Cenik velja za rezervirane termine od 2.1.2021 dalje.
* Cenik velja skladno s Splošnimi pogoji, objavljenimi na naši spletni strani visitsoca.net.
* Cenik velja za rezervacije opravljene direktno pri ponudniku (mail, telefon). Cene rezervacij opravljenih preko posrednikov (booking.com, Airbnb…) so višje, glede
na provizijo, ki jo določa posrednik.

ŽONIR d.o.o., Staro selo, 1.10.2020

