Moravske Toplice, 28. 04. 2010

Sindikat vojske, obrambe in zaščite
G. Ivo Koren
Vojkova cesta 55

1000 LJUBLJANA
Zadeva: Ugodnosti za člane sindikata SVOZ in njihove družinske člane
Spoštovani gospod Koren,
zahvaljujemo se za vaše povpraševanje in Vam v nadaljevanju pošiljamo ugodnosti, ki jih nudimo
članom sindikata SVOZ in njihovim družinskim članom v Termah Vivat, Moravske Toplice.
1. Stalni popusti v Termah Vivat
-

10% popusta na individualni cenik
7% popusta na tematske pakete
10% popusta na vse wellness storitve
10% popusta v salonu tajskih masaž
10% popusta na kopalne karte

2. Posebej ugodno v Termah Vivat v času med 02.5. – 24.6. 2010 – spoznavni paket

Cene v EUR na osebo
Namestitev
2 DNI
Hotel Vivat****
102,00 €
Cena s
popustom
89,00 €
Depandansa
97,00 €
Vivat****
Cena s
popustom
85,00 €

3 DNI
149,00 €

5 DNI
245,00 €

7 DNI
336,00 €

131,00 €
141,00 €

215,00 €
227,00 €

307,00 €
309,00 €

127,00 €

210,00 €

298,00 €

*Ostali popusti se izključujejo!

Cena vključuje:
- bogat samopostrežni zajtrk s prekmurskimi dobrotami
- samopostrežno večerjo
- neomejeno kopanje v Termah Vivat
- na dan prihoda in odhoda kopanje cel dan
- uporabo fitnes studia
- ob petkih in sobotah nočno kopanje do 23.00
ure
- parkirni prostor tik ob hotelu oz. depandansi

…in še več
- 0,75 l vrhunskega goričkega vina ( na sobo )
Popusti za otroke:
-

otrok do 4. leta gratis
od 4. do 10. leta -50% popust na dodatnem ležišču,
od 10. do 14 leta -30% popust na dodatnem ležišču.

Doplačila:
-

za polni penzion 12,00 EUR po osebi na dan,
za enoposteljno sobo 12,00 EUR na dan,
za suite 13,00 EUR na dan,
za dodatno ležišče ali otroško posteljico 8,50 EUR na dan,
za domačo žival 7,00 EUR na dan (v depandansah),
turistična taksa 1,01 EUR po osebi na dan.

Način sodelovanja:
Popust se obračuna ob predložitvi članske izkaznice.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja v zvezi z našo ponudbo smo vam z veseljem na razpolago na
številki 02/538 21 04 ali GSM-u 041 221 901 oz. po elektronski pošti danijela.kolar@vivat.si.
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