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APARTMAJI ALPSKA PERLA 
Zima 2018/2019 
 
Najem apartmaja 
na dan (v EUR) 

24.12. - 12.01. 
16.02. - 02.03. 

12.01. - 16.02. Smučajte brezplačno* 
do 24.12. 

02.03. – do zaključka  
zimske sezone 

Apartma I. (2+2) 160 € 146 € 152 € 

Apartma II. (4+2) 190 € 177 € 179 € 

Apartma III. (4+4) 250 € 215 € 216 € 

Apartma IV. (4+4) 250 € 215 € 216 € 

Apartma V. (6+4) 270 € 240 € 251 € 

Apartma VI. (7+4) 285 € 250 € 262 € 

 
Gost ob prihodu plača varščino v višini 150 € v gotovini. Minimalno število dni: 7 (razen v terminu do 
24.12.2018 in po 02.03.2019, ko je minimalno število dni: 4). 
* Smučajte brezplačno: posebno ugodni paketi, dodatni popusti za otroke 
 
Cene vključujejo 

● najem apartmaja na dan 
● posteljnina, brisače, končno čiščenje 
● ostale ugodnosti so enake kot za goste Hotela Cerkno (bazen, popusti savna, fitness, 

smučarske vozovnice, brezplačna shramba za smuči in čevlje, parkirišče ob objektu…) 
 
Popusti 

● ob nakupu smučarskih vozovnice od 20% do 40% popusta na redne cene vozovnic 
● bazen: brezplačen 

 
Doplačila 

● zajtrk odrasli 6,50 €, otroci 4,00 € 
● turistična taksa (cena se lahko spremeni brez predhodnega obvestila) na dan na osebo 
● bivanje v apartmaju dva dni ali manj: + 20% 

 
Ostalo 

● pridržujemo si pravico do spremembe cen 
● cene za seminarje so stvar posebnega dogovora 
● odhod do 10:00, vselitev po 15:00 
● DDV je vključen v ceni 
● ob rezervaciji vam priporočamo sklenitev turističnega zavarovanja (plačane in nekoriščene 

akontacije ne vračamo) 
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OPISI APARTMAJEV (v vseh APP sta dva TV-ja (razen v APP I), telefon, 

pomivalni stroj, štedilnik s pečico, mikrovalovna pečica, palični mešalnik, fen, 

opekač kruha, hladilnik z zamrzovalnikom,...) 

 

 

APARTMA I. (2 - 4 osebe, 50,50m2) 

ima moderno opremljeno kuhinjo, spalnico (2 ležišči), v dnevni sobi pa dve dodatni ležišči 

(raztegljiv kavč). V kopalnici tuš, bide... 

 

APARTMA II. (4 - 6 oseb, 58,50m2) 

ima v spodnjem nadstropju spalnico (2 ležišči), kuhinjo z dnevno sobo z dodatnim 

ležiščem ter kopalnico z WC-jem, zgoraj pa spalnico (2 ležišči)  z dodatnim ležiščem... 

 

APARTMA III. (4 - 8 oseb, 79,50m2) 

ima v spodnjem nadstropju spalnico (2 ležišči), moderno opremljeno kuhinjo z dnevno 

sobo z raztegljivim kavčem,  kopalnico, zgoraj pa spalnico (2 ležišči) in raztegljiv kavč, 

kopalnico... 

 

APARTMA IV. (4 - 8 oseb, 73,00m2) 

ima v spodnjem nadstropju spalnico (2 ležišči), moderno opremljeno kuhinjo z dnevno 

sobo z raztegljivim kavčem,  kopalnico, zgoraj pa spalnico (2 ležišči) in raztegljiv kavč, 

kopalnico... 

APARTMA V. (6 - 10 oseb, 99,00m2) 

ima v spodnjem nadstropju spalnico (2 ležišči), moderno opremljeno kuhinjo z dnevno 

sobo z raztegljivim kavčem, ločena WC in kopalnica z banjo, v zgornjem nadstropju pa 

veliko spalnico s štirimi ležišči (dve ločeni in zakonska postelja), raztegljiv kavč in 

klubsko mizico ter kopalnico... 

 

APARTMA VI. (7 - 11 oseb, 103,00m2) 

ima v spodnjem nadstropju spalnico s tremi ležišči, moderno opremljeno kuhinjo z 

dnevno sobo z raztegljivim kavčem, kopalnico; zgoraj pa veliko spalnico s štirimi ležišči 

(dve ločeni in zakonska postelja) ter raztegljiv kavč in klubsko mizico, kopalnico... 
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