
 
 

PONUDBA ZA NASTANITEV SKUPINE V HOTELIH HIT ALPINEA 

 
TERMIN: 2. – 6.7. 2019  
NASTANITEV: Hotel Kompas 4*  
STORITEV: polni penzion  
 
NETO CENE IN POGOJI PLAČILA :  

- Odrasli: polni penzion v več posteljni sobi (1/2, 1/3, 1/4): 50, 00 EUR po osebi dnevno  

- Tretja odrasla oseba v sobi: -10 %  

- Otroci (od 6. -18. leta, udeleženci poletne šole): 40 EUR na osebo na noč  

 
 Cena vključuje :  

- Nočitev v več posteljni sobi  
- samopostrežni zajtrk, večerjo in kosilo v hotelski restavraciji  
- vstop v bazene Hit Alpinea  

 
Pogoji:  

- cene veljajo za udeležence poletne šole in njihove spremljevalce  
 
Doplačila in odbitki:  

- turistična taksa, prijava in zavarovanje: 3, 00 EUR po osebi na dan; za otroke 7- 17,99 let: 
1,50 EUR po osebi na dan  

 
V primeru, da prinesete potrdilo, da ste člani društva, ste plačila takse oproščeni!  

- enoposteljna soba: 20,00 EUR na noč  
- dodatni samopostrežni obrok: 10, 00 EUR na osebo  

 
Odbitek za polpenzion: - 2 EUR  
 

 

Drugi pogoji :  
- Po preteku roka najav so rezervacije možne na vprašanje.  
- Pri bivanju krajšem od treh noči je doplačilo na noč + 10%.  

 
Rezervacije:  
HIT Alpinea, Družba za turizem, d.o.o.  
Borovška cesta 99  
4280 Kranjska Gora, Slovenija  
Tel.: +386 4 588 41 45  
www.hit-alpinea.si 
 
Plačilni pogoji in storno stroški :  

- 30% avans ob potrditvi rezervacije, ostalo 1 teden pred prihodom skupine ALI  
- Plačilo v celoti na hotelski recepciji ob odhodu  
- v primeru, potrjene rezervacije vas seznanjamo s storno stroški:  
- 30 do 15 dni pred pričetkom 25% storno stroški  
- 14 do 8 dni pred pričetkom 50 % storno stroški  
- 7 do 2 dni pred pričetkom 65 % storno stroški  
- manj kot 2 dni pred pričetkom 80 % storno stroški  
- no show: 100 % storno stroški  

 
Bančni račun:  
HIT Alpinea, Družba za turizem, d.d.  
Borovška cesta 99  
4280 Kranjska Gora, Slovenija 
Davčna številka: SI39467481  
Račun odprt pri Gorenjski banki d.d. Kranj  
SWIFT CODA : GORESI2X  
IBAN CODA : SI56  
Številka računa: 07000-0000004358  

 


