
 
 

 

REZERVACIJA HOTELA za čas 

3. SEMENARSKI DNEVI REGIJE  
Moravske Toplice, 9.-10. 11. 2015 

 
Prosimo, da rezervacije izvršite najkasneje do 27. 10. 2015.  

 
PRIIMEK IN IME: 

 
 

 
NASLOV ORGANIZACIJE ALI USTANOVE: 

 
 

 
SOBO REZERVIRAM ZA DATUM: 

 
 

(Opcijsko) 
DVOPOSTELJNO SOBO SI BOM DELIL/A Z: 

 

 
Hotelski cenik 

Prosimo označite želeno namestitev: 
NOČITEV Z ZAJTRKOM ENOPOSTELJNA SOBA DVOPOSTELJNA SOBA 

 

 
Hotel LIVADA PRESTIGE***** 

 

     82,- EUR 
 

     66,- EUR/osebo 

Hotel Ajda***      65,- EUR      55,- EUR/osebo 

Hotel Termal****      55,- EUR      45,- EUR/osebo 

Cena je navedena za eno osebo in dan, ter vključuje – PRENOČIŠČE Z ZAJTRKOM. 
Posebej se plača turistična taksa, 1,265 EUR/dan po osebi, ter prijavnina, ki znaša 1,00 EUR po osebi na bivanje. Prijava od 14.00 ure oz. 
prej, če je soba na razpolago že prej; odjava do 11.00 ure na dan odhoda. Hotelskim gostom so na voljo brezplačni parkirni prostori. 

 
NAČIN PLAČILA (ustrezno označiti): 

 gotovina ali kreditna kartica ob odhodu na recepciji 

 predračun (potrebujemo davčno številko za izstavitev predračuna) SI_____________________ 

 predplačilo s kreditno kartico (potrebujemo podatke o kartici)  
 

Odpovedna polica:  
Naročilnic kot plačilo sredstvo ne sprejemamo. Rezervacijo lahko brezplačno prekličete najpozneje 7 dni pred prihodom. V primeru, da svoje rezervacije ne 
odpoveste pravočasno, rezervacije sploh ne odpoveste, ali pa v izbrani nastanitveni objekt ne pridete (t.i. »no show«), pa ve ljajo naslednji pogoji odpovedi: - Pri 
odpovedi od 1 do 7 dni pred prihodom zaračunamo 30% od vrednosti rezerviranega bivanja. - Če na dan prihoda ne pridete v hotel ( ti. „NO-SHOW“), vam 
zaračunamo 80% od vrednosti. Za nadaljnje informacije o kraju in izbranem nastanitvenem objektu obiščite našo spletno stran www.sava-hotels-resorts.com. 
 

Rezervacije pošljite na naslov, po faksu ali e-pošti: 
SAVA TURIZEM d.d. Terme 3000 – Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice 

Faks: 02 548 16 07, e-pošta: info@terme3000.si  
Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št.: 02 512 22 00 

V kolikor želite prejeti potrditev rezervacije, vpišite naslov, št. faksa ali e-pošto! 

 
 

http://www.sava-hotels-resorts.com/
mailto:info@terme3000.si

