Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8
SI-5282 Cerkno
Slovenija

T: +386 5 37 43 400
F: +386 5 37 43 433
W: www.hotel-cerkno.si
E: info@hotel-cerkno.si

CENIK

Prenočišča
2018/19

ZA INDIVIDUALNE GOSTE

Cena nočitve z zajtrkom v depandansi

01.12. 2018
do 31.03.2019

01.4. do
31.11.2019

57,00 € / sobo

56,00 € / sobo

33,50 € / osebo
**
33,50 € / osebo
**

28,00 € / osebo

(sobe s pogradi, tuš, WC)
Soba budget
(zakonska postelja ali enojni postelji)
(velikost sobe 14,50 m2)
Postelja v mešani skupinski spalnici za 4 osebe
(velikost sobe 14,50 m2)
Postelja v mešani skupinski spalnici za 6 oseb
(velikost sobe 18,50 m2)

28,00 € / osebo

Vključuje
Nočitev z zajtrkom
Brezplačen vstop v termalni bazen
Brezplačen WI-FI
Brezplačno parkirišče
Brezplačno uporabo garaže za kolesa, motorje in smuči

Popusti
Ob nakupu smučarskih vozovnice do 30% popusta na redne cene vozovnic
** Pozimi velja GRATIS smučarska odrasla/mladinska vozovnica za 4. oz.
6. osebo v 4- oz. 6-posteljni sobi
Otroci do 6. leta, ki spijo pri starših
Otroci od 6. do 14. Leta plačajo 25 € na osebo/dan. Ne velja za sobo budget .

brezplačno

Doplačila
Turistična taksa in zavarovanje (cena se lahko spremeni brez predhodnega
obvestila)/noč
Otroška posteljica na noč
Domače živali na dan
Obvezno doplačilo za Silvestrovanje (Hotel Cerkno) odrasli
Obvezno doplačilo za Silvestrovanje (Hotel Cerkno) otroci od 6. do 14. leta.






6,00 €
10,00 €
40,00 €
20,00 €

pridržujemo si pravico do spremembe cen
cene za seminarje so stvar posebnega dogovora
odhod do 10.00, vselitev po 14.00
DDV je vključen v ceni
ob rezervaciji vam priporočamo sklenitev turističnega zavarovanja (plačane in nekoriščene akontacije
ne vračamo)

Cerkno, september 2018
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