Prispevek (cenik) za koriščenje
apartmaja v Rogaški Slatini 2021
(APARTMA SE ODDAJA ZA MAXIMALNO ŠTIRI OSEBE)

UPORABNIKI
NOSILEC OSEBA S STOMO (7 dni)
DRUGE OSEBE (7 dni)
NOSILEC OSEBA S STOMO (4 dni)
DRUGE OSEBE (4 dni)
NOSILEC OSEBA S STOMO (3 dni)
DRUGE OSEBE (4 dni)

IZVEN SEZONE
Od zadnjega petka v oktobru
do zadnjega petka v aprilu

95,00 EUR
130,00 EUR
65,00 EUR
90,00 EUR
50,00 EUR
75,00 EUR

V SEZONI
Od zadnjega petka v aprilu
do zadnjega petka v oktobru

120,00 EUR
160,00 EUR
85,00 EUR
110,00 EUR
70,00 EUR
95,00 EUR

Osebe s stomo pri prvem sedem (7) dnevnem koriščenju apartmaja v tekočem letu dobijo sedem
(7), ena oseba spremljevalec pa tri (3) karte za kopanje (tretja in četrta oseba ni upravičena do
kopalnih kart ) v Termah Rogaška oziroma hotelu Slatina. Karte za kopanje so celodnevne.
Le v času prostega termina, nezasedenega apartmaja, lahko osebe s stomo koristijo apartmaje
tudi po 4 ali 3 dni . V tem primeru prejmejo skupaj po 6 kart za kopanje (če sta skupaj 2
koristnika po 4 dni) oziroma po 4 karte za kopanje (če sta skupaj 2 koristnika po 3 dni).
Oseba s stomo, ki koristi apartma 4 ali 3 dni sama, je upravičena do 4 oziroma do 3 karte za
kopanje. Do kart za kopanje ste upravičeni samo enkrat v letu.
Osebam s stomo bo v Medical centru Rogaška omogočeno koristiti »Program za zdravje«
različne masaže, različne kopeli in piling telesa v vrednosti 200,00 EUR. V tem programu ne
morete koristiti drugih storitev!
»Program za zdravje« lahko koristijo samo osebe s stomo, ki koristijo apartma 7 dni.
Vsa podrobna navodila o postopku in koriščenju »Programa za zdravje« boste imeli na razpolago
v obeh apartmajih.
ODGOVORNOST
V apartmaju smejo bivati samo osebe navedene v napotnici.
Osebe s stomo so oproščene plačila turistične takse (TT). Prav tako so oproščeni plačila TT ostali invalidi, ki
predložijo potrdilo o invalidnosti (fotokopijo odločbe ali invalidske izkaznice). Potrdilo o invalidnosti priložite k
prijavnici.

