Nagrada za zvestobo
VARUH ZDRAVJA PREMIUM PLUS
ATLANTIDA BOUTIQUE HOTEL

Termin veljavnosti

6 mesecev od datuma izdaje vavčerja

Vaša nagrada za zvestobo:
PAKET ZA DVE OSEBI, 1 NOČITEV

Paket vključuje
(na osebo)

NOV 5* hotel, luksuzna namestitev, popolna zasebnost, lokalna kulinarika, sprostitev
in razvajanje. Neokrnjena narava in mir. Aktivnosti v naravi, sprehodi in kolesarjenje.
To je Atlantidin oddih v Rogaški Slatini.
• 1x polpenzion
• neomejeno kopanje v notranjem hotelskem bazenu vstop v Oazo savn (Vključena
je tudi brezplačna uporaba kopalnega plašča in brisač);
• vstop v hotelski fitnes;
• steklenico mineralne vode Donat Mg v sobi ob prihodu;
• dnevno sveže sadje v kotičku za zdravje;
• pijačo dobrodošlice;
• neomejeno uporabo WiFi povezave;
• varovano garažo (do zapolnitve);
• prost vstop v Casino Fontana (velja za starejše od 18 let);
• animacijski program z glasbenim in tematskim dogajanjem po razporedu;
• preko 6000 dnevnih časopisov in revij – dostopnih preko spleta (PressReader).

Popusti za otroke

•
•

Doplačila po osebi
(na dan)

Ena oseba v dvoposteljni sobi (single use): 30 €/noč.
Varovana garaža: 5 € / na avtomobil

Dodatno

Možnost doplačila v višini 120 EUR za dodatno nočitev za 2 osebi. Član Varuha
zdravja doplačilo za dodatno nočitev ureja ob prihodu v hotel.

Turistična taksa

Odrasli - 2,50 € na dan; otroci od 6. do 18. leta - 1,25€ na dan;
invalidi in otroci do 6. leta so oproščeni plačila takse.

Opomba

Paket za dve osebi (nagrado) po pogojih te akcije lahko član Varuha zdravja koristi v
Atlantida Boutique Hotelu po predhodni rezervaciji in ob predložitvi vavčerja na recepciji hotela. Koriščenje nagrade je možno v obdobju 6 mesecev od datuma izdaje
vavčerja, ki je naveden na vavčerju. Nagrado je potrebno unovčiti naenkrat, morebitna razlika do polne vrednosti nagrade se ne izplača. Nagrada je prenosljiva na drugo
osebo in je ni mogoče zamenjati za gotovino.

Otrok do 1,99 leta: 30 €/noč s polpenzionom (brez lastnega ležišča)
Otrok od 2. do 11,99 leta: *POVEZANA SOBA: če v povezovalni sobi biva en
otrok, se popust obračuna na ceno sobe kot pri eni osebi v dvoposteljni sobi: - 50 %.

Več o pogojih koriščenja nagrade na zvestobo na www.vzajemna.si/varuh-zdravja
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