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CENIK BIVANJE 2020 

 

 Romantično gnezdece  
za dve osebi 

 

Razkošno gnezdece s savno  
za dve osebi 

September-junij 176 €  216 €  
 

Julij-avgust 
 

24.12.2020-3.1.2021 

 
196 €  

 
196 € 

 
236 €  

 
236 € 

 

Do preklica zunanja kad v skupnem prostoru zaradi priporočil NIJZ (Covid19) predvidoma ne bo 

obratovala. 

Romantično gnezdece 

Cena nočitve vključuje: najem sobe, zajtrk, sproščanje v skupni finski savni in zunanjem jacuzziju, 

posteljno perilo, brisače, kopalni plašč, copate, sušilec za lase, WIFI dostop, klimatsko napravo, TV, 

hladilnik, aparat za kavo in grelnik vode, sef, končno čiščenje, parkirišče. 

Razkošno gnezdece s savno   

Cena nočitve vključuje: najem sobe, zajtrk, uporaba zasebne savne, sproščanje v skupni finski savni in 

zunanjem jacuzziju, posteljno perilo, brisače, kopalni plašč, copate, sušilec za lase, klimatsko napravo, 

TV, hladilnik, aparat za kavo in grelnik vode,  sef, copate, končno čiščenje, WIFI dostop, parkirišče. 

V juliju in avgustu,  vikend petek-nedelja ter prenočevanje v razkošnem gnezdecu s savno,  je 

minimalna doba bivanja 2 dni. 

Za Silvestrovo je minimalna doba bivanja 3 nočitve. 

Doplačila: 

Postrežba zajtrka v sobo  10 eur/dan 
Večerja po izboru gosta (a la carte) 
Dodatno ležišče za otroke do 10.let (samo ob 
predhodni najavi) 

Po ceniku 
 
20 €/dan 

Turistična in promocijska taksa 
 

2 eur/osebo/dan  
otroci od 7. do 18. leta 1 € /osebo/dan 

pozna odjava  (v primeru razpoložljivosti) 30 % cene dnevnega najema 
 

Popusti: 

- Otrok do dopolnjenega 2. leta biva brezplačno v sobi s starši  

- Bivanje 3 dni in več 10 % popust 
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Pogoji odpovedi rezervacije: 

 Brezplačna odpoved rezervacije do 15 dni pred prihodom; 

 v primeru odpovedi rezervacije 14-5 dni pred prihodom, se zaračunava 50 % od zneska 
rezervacije; 

 v primeru odpovedi rezervacije od 4 dni oz. na dan prihoda, se zaračunava 100 % od zneska 
rezervacije. 
 

Pri predčasnem odhodu je potrebno plačali preostale dni rezervacije. V primerih odpovedi rezervacije 
zaradi višje sile veljajo drugačni pogoji za povračilo akontacije.  

 

Dodatne informacije: 

Prihod od 14. do 18. ure. Odhod do 10. ure.  

Kasnejši prihod/prijava je mogoča ob predhodni najavi in dogovoru. 

Zajtrk je na voljo v Gostilni Theodosius med 8 .in 10. Uro oz. po dogovoru. Dostava zajtrka v sobo je 

10 €/dan. 

 
 

Dodatna ponudba: 

Vodeni ogledi, degustacije vina, organizirani prevozi, izleti, dodatne aktivnosti, itd. se obračunajo 
dodatno po veljavnem ceniku. 
 
Možnost nakupa darilnega bona s storitvijo po vaši želji. 
 
Celotni znesek nočitve in morebitne ostale dodatne storitve se poravna ob odhodu v recepciji. 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@theodosius.si. 

 

 

 

 

 

 


