Ценовник хотелско - угоститељских услуга
СОБЕ

Преноћиште са доручком
(дин.)

Полупансион

Пун пансион

Једнокреветна соба

3.810,00

4.560,00

5.310,00

Двокреветна соба

2.500,00

3.250,00

4.000,00

Трокреветна соба

2.000,00

2.750,00

3.500,00

Четворокреветна соба

1.750,00

2.500,00

3.250,00

Шестокреветна соба

1.450,00

2.200,00

2.950,00

AПАРТМАНИ

Преноћиште са доручком

Полупансион

Пун пансион

Aпартмани“A” 1/1

9.820,00

10.570,00

11.320,00

Aпартмани “A” 1/2

5.250,00

6.000,00

6.750,00

Aпартмани “B” 1/1

6.150,00

6.900,00

7.650,00

Aпартмани “B” 1/2

3.450,00

4.200,00

4.950,00

Наведене цене су по особи.
■ Цена пансионског оброка (ручка или вечере) је 750,00 дин.
■ Доручак се послужује на бази шведског стола када се на пансиону налази више од 30 особа.
■ Дневни боравак се издаје од 12:00 до 18:00 часова и наплаћује се 1.100,00 дин. по особи.
■ Дневни боравак (апартман) се издаје од 12:00 до 18:00 часова и наплаћује се 1.600,00 дин. по особи.
■ Сваки гост посебно плаћа боравишну таксу 130,00 дин. дневно.
■ Боравишну таксу умањену за 50% плаћају деца од 7 до 15 година старости.
Боравишну таксу не плаћају:
1. Деца до 7 година старости;
2. Лица упућена на бањско и климатско лечење односно специјализовану рехабилитацију од
стране недлежне лекарске комисије;
3. Лица која организовано бораве у туристичком објекту ради извођења истраживачких, еколошких и
сличних акција, осим спортиста који се налазе на припремама и такмичењима;
4. Страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени обавезе
плаћања таксе;
5. Лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана;
■ Гости не плаћају боравишну таксу само ако поднесу доказ о испуњавању горе наведених услова (чланска карта,
потврда школе односно организатора радних, истраживачких и еколошких акција, упут лекарске комисије и др.).
■ За децу до 2. године, ако деле кревет са родитељима или пратиоцем, не наплаћује се смештај, а храна се наплаћује
према ценовнику (а ла карте).
■ За децу од 2 до 7 година, ако деле кревет са родитељима или пратиоцем, наплаћује се 30% од цене услуге.
■ За децу од 2 до 10 година која користе посебан кревет у соби родитеља или пратиоца наплаћује се 70% од цене услуге
по особи за ту категорију собе.
■ Помоћни лежај се наплаћује 30% од цене лежаја у соби.
ДОДАТНИ САДРЖАЈ
Цена (дин.)
■ У цену пансионских услуга су урачунате и цене додатних садржаја,
Базен и сауна - oдрасли
600,00
осим билијара и стоног фудбала који се плаћа
Базен - деца до 10 година
200,00
посебно.

Фрушка гора, Иришки Венац
Тел: + 381 21 4800 222 ; Факс: + 381 21 4800 256
oﬃce@norcev.rs ; www.norcev.rs

Стони тенис (1 сат)

150,00

Теретана (1сат)

150,00

Билијар (1сат)

200,00

Стони фудбал (жетон)

50,00

