
 

ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE SLOVENIJE 

Groblje 3 

1230 Domžale 

Ga. Marjana Cvirn 

T: 041 680 551 

E: drobnica@km-z.si  
 
 

Dobrna, 08.03.2022 
 

PONUDBA TERME DOBRNA 2022 

 
Termin: 12.05. – 13.05.2022 
Št. oseb: ca. 100 
 
BONUSI: 
o GRATIS najem Zdraviliške dvorane za izvedbo dogodka (vključen najem tehnične opreme: projektor, platno, 

flip-chart, prenosni računalnik, ozvočenje). 
o GRATIS bivanje za vsako 21. osebo v dvoposteljni sobi v hotelu Park**** (nočitev z zajtrkom) 

 
NAMESTITEV: 

Cena na osebo v dvoposteljni 
sobi v EUR 

1 x nočitev z 
zajtrkom 

Redni cenik 2022 
1 x nočitev z zajtrkom 

1 x nočitev z 
zajtrkom 

(min. 2 nočitvi) 

Boutique Hotel Dobrna 
Dvoposteljna soba SUPERIOR 

115 € 97 € 89 € 

Hotel Vita**** 
Dvoposteljna soba 

95 € 79 € 61 € 

Hotel Vila Higiea**** 
Dvoposteljna soba 

93 € 79 € 59 € 

Hotel Park**** 
Dvoposteljna soba 

85 € 72 € 54 € 
Cene so na osebo v dvoposteljni sobi za eno nočitev v EUR. DDV je vključen v cene. Turistična taksa in enkratna prijavnina v 
cene nista vključeni. 
 

Vključene storitve: 
o nočitev z zajtrkom v izbranem 4* hotelu, 
o možnost kopanja v bazenih s termalno vodo v hotelu Vita, 
o najem kopalnega plašča v času bivanja, 
o brezplačen WiFi in parkirišče. 

 
Doplačila po osebo na dan: 
o turistična taksa 2,50 € 
o enkratna prijavnina 1,50 € 
o polpenzion 15 € 
o enoposteljna soba (Vita, Higiea, Park) 22 €  15 € 
o single use (Boutique Hotel Dobrna) 35 € 
o dvoposteljna soba DELUXE 10 € 
o dvoposteljna soba PREMIUM 25 € 
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NAJEM DVORANE: 

Najem dvorane v EUR 
Celodnevni najem (cenik 2022) 

12.05. 2022 
Poldnevni najem (cenik 2022) 

13.05.2022 

Zdraviliška dvorana 
490 € 290 € 

BREZPLAČNO* BREZPLAČNO* 
Poldnevni najem do 6 ur, celodnevni najem nad 6 ur. 

 
*Uporabo dvorane za izvedbo dogodka vam nudimo brezplačno v primeru namestitve vsaj 50 oseb ter 
ob naročilu gostinske ponudbe (kosilo in večerja, kavni odmor) za vse udeležence.  
 
V ceno najema dvorane je vključena uporaba opreme – projektor, platno, prenosnik, flip-chart, 
ozvočenje, mikrofon.  
 
GOSTINSKA PONUDBA: 
o Samopostrežno kosilo in/ali večerja 15 € / osebo / obrok 
o Kavni odmor OSNOVNI (kava, mleko, čaj, voda, sok)  3,40 € / osebo 

 
NE SPREGLEJTE: 

o Recepcija je za vse goste v hotelu Vita. 
o Sobe so na dan prihoda na voljo od 13:00 ure, na dan odhoda pa do 10:00 ure. 
o Zajtrk je med 7:00 in 10:00 uro v hotelu Vita, Vila Higiea in Park ter med 7:00 in 11:00 uro v 

Boutique Hotel Dobrna. 
o Trenutno razpoložljive proste sobe vam po prejemu pisne potrditve ponudbe držimo rezervirane 

najkasneje do 31.03.2022. Po tem datumu se po potrebi in v skladu z razpoložljivostjo ponudijo 
dodatne sobe oz. se nepotrjeno število rezerviranih sob sprosti. 
Hotel Vita****: 6 x dvoposteljna soba (francosko ležišče 180x200) 
Hotel vila Higiea****: 3x enoposteljna soba 
                                        3x dvoposteljna soba 
Hotel Park****: 5x enoposteljna soba 
                            15x dvoposteljna soba  
Boutiqiue Hotel Dobrna****: 7x dvoposteljna soba superior 

 
 
POGOJI PLAČILA: 100 % avans 5 dni pred izvedbo dogodka. 
 

POGOJI ODPOVEDI: Brezplačna odpoved rezervacije je možna 5 tednov pred prihodom. 
V primeru kasnejše odpovedi se zaračuna strošek ene nočitve celotne rezervacije. 
V primeru posamezne odpovedi zaradi višje sile (npr. zdravstveni razlogi) v roku 24 ur pred  
prihodom, se strošek odpovedi ne zaračuna – število posameznih odpovedi pa vpliva na št. 
gratis oseb. 
 
 
OPCIJA VELJAVNOSTI PONUDBE: Za potrditev ponudbe, pogojev in terminov velja prejeta pisna 
potrditev (po elektronski ali klasični pošti) do najkasneje 20.03.2022. Po preteku veljavnosti opcije 
ponudbe ponudnik ne zagotavlja ponujenih pogojev, terminov in ostalih postavk, ki jih ponudba 
vključuje. 
 
 



 
S prijetnimi pozdravi iz Term Dobrna, 
 
Darja Smrečnik 
Referent prodaje, poslovni dogodki 
T: 051 395 563 
E: darja.smrecnik@terme-dobrna.si  
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