
 

 

POLETNE POČITNICE 

19.06.– 31.08.2020 

Cena vključuje DDV. Minimalno bivanje 2 noči. 

Cena vključuje DDV. Minimalno bivanje 2 noči. 

PAKET VSEBUJE: POLPENZION ALI NOČITEV Z ZAJTRKOM, neomejeno kopanje v bazenih termalnega 

parka in na letnem kopališču (na dan prihoda in odhoda), uporaba hotelskega bazena v 1. nadstropju, 

kopalni plašč v sobi oz. vili (za odrasle), neomejen vstop v svet savn (na dan prihoda in odhoda), 

neomejen vstop v fitnes, animacijski program, brezplačen Wi-fi. 
Družinski bonus: En otrok do nedopolnjenega 6. leta in drugi otrok do nedopolnjenega 12. 

leta bivata v sobi z dvema odraslima BREZPLAČNO! 

Dodatni popusti za otroke z dvema odraslima osebama: otrok do 9,99 leta 50% popusta, od 10. do 

13,99 leta 30% popusta.  

Dodatni popusti za otroke z eno odraslo osebo: do 3,99 leta brezplačno (doplačilo za enoposteljno 
sobo 12 € na noč), od 4 do 13,99 leta 30% popusta. 
Popust se obračuna za starost otrok na dan odhoda iz namestitve! 

Koristnikom bonov priporočamo doplačilo za KOSILO ALI VEČERJO samo za 

7,00€ po osebi;  

- en otrok do 5,99 leta in drugi otrok do 11,99 leta brezplačno 

- dodatni popusti za otroke do 9,99 leta 50% popusta, od 10. do 13,99 leta 30% 

popusta. 

Doplačila:  
- turistična taksa: 1,88 € po osebi na noč,  
- otroci od 7. do 17,99. leta 0,94 € na noč, 
- prijavnina hotel: 2,00 € po osebi  (od 4. leta dalje),  
- prijavnina glamping: 2,50 € po osebi (od 4. leta dalje) 
- družinska ali vezna soba v hotelu: 14 € na noč,  
- suita z whirlpoolom na terasi v hotelu: 32 € na noč, 
- uporaba lesene kadi na terasi vile v glampingu 10,00 € na noč. 

 
INFORMACIJE in REZERVACIJE: 

BIOTERME MALA NEDELJA, Moravci v Slovenskih goricah 34 b, 9243 Mala Nedelja 
Tel:  02 565 2000 ali 02 565 2001  

E-mail: hotel@bioterme.si  in  booking@bioterme.si 
www.bioterme.si 

  
Cena po osebi na noč v 
Hotelu BIOTERME**** 

Cena po osebi na noč v 
Glamping vili ali šotoru 

(za 2, 4 ali 6 oseb) 

 
POLPENZION 

 
54 EUR 

 
57 EUR 

 

  TURISTIČNI BONI 
 

Cena po osebi na noč v 
Hotelu BIOTERME**** 

Cena po osebi na noč v 
Glamping vili ali šotoru 

(za 2, 4 ali 6 oseb) 

 
NOČITEV Z ZAJTRKOM 

 
47 EUR 

 
50 EUR 

mailto:hotel@bioterme.si
http://www.bioterme.si/

