ZVEZA KMETIC SLOVENIJE
Celovška 43, 1000 Ljubljana

Datum:
Številka:

14.12.2018
045/18/IU

Pripravili smo ponudbe za zimovanje v letu 2019: v Strunjanu in Izoli. Prosim vas, da ob prijavi
sporočite: ime in priimek, e-posto, telefonsko št. (mobi), kraj, kateri termin, hotel ali vile, prevoz
lasten, skupni. Napišite tudi s kom želite biti skupaj v sobi (če že veste). V kolikor se prijavite po
mailu, pričakujte povratno potrditev, sicer preverite, če se je kaj zataknilo. Plačilo kotizacije pomeni
rezervacijo!

Za zimovanje v Strunjanu imate tri možnosti (tri različne termine)
CENA ZA:

ŠT. TERMIN

1
2
3

23.-27.01
2019 (4)
23.-28.01
2019 (5)
23.-30.01
2019 (7)
DODATNO

ROK/NASLOV
PRIJAVE




polpenzion (samopostrežni zajtrk, bogata izbira pri kosilu/večerji),
prost vstop v bazene z ogrevano morsko vodo (32°C),
telovadba v bazenu, nordijska hoja, vodeni sprehodi, bogat družabni program,
predavanje. Pri 2 in 3 dodatno še 1x brezplačno savna.
VELIKOST
STRUNJAN
Dvoposteljna s.
Dvoposteljna
Turistična
SKUPINE
Polni penzion
s. polpenzion
taksa (€)
Najmanj 20
Hotel Svoboda
262,00
214,00
2,50 /dan
oseb
Vile
206,00
158,00
2,50 /dan
Najmanj 20
Hotel Svoboda
315,00
255,00
2,50 /dan
oseb
Vile
245,00
185,00
2,50 /dan
Najmanj 20
Hotel Svoboda
441,00
357,00
2,50 /dan
oseb
Vile
343,00
259,00
2,50 /dan
- Popusti so že upoštevani, razen popust za otroke in 10% popusta za dodatno
ležišče.
- Doplačila za polni penzion 12 €, za enoposteljno sobo je doplačilo na dan 24,00
€,za hotel Svoboda in 12,00 € za Vile.
- Doplačilo 25€: PAKET ZANJO/ZANJ 20 min masaža hrbta in 20 min aroma
kopel. Sporočiti ob prijavi, zaradi rezervacije!

DO 5.1.2019, Plačilo KOTIZACIJE 100.00 €
na TR 19100‐0010066811 s pripisom STRU
Telefon: 041 601 339
e‐mail: zvezakmeticslovenije@siol.net

Pri sedemdnevnem paketu bo zagotovljen brezplačni avtobusni prevoz v obe smeri na relaciji Metlika –
(lahko Črnomelj- Semič- Dolenjske toplice- Straža)- Novo mesto (mirna Peč, Trebnje- Ljubljana) za
najmanj 20 oseb.
Prav tako je možen brezplačen avtobusni prevoz za ostale termine, iz lokacij, kjer je najmanj 20
udeležencev. (To bo znano po prijavah).

DODATNE INFORMACIJE: Telefon:

041 601 339

e‐mail: zvezakmeticslovenije@siol.net

Prijavite se pravočasno, da lahko pravočasno rezerviramo zadostno število postelj!

