Кнез Михаилова 50 11000 Београд
Тел: 011/26 21 303
Факс: 011/26 21 302
rezervacije@nebeskestolice.com
office@nebeskestolice.com

МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА ВАУЧЕРА МИНИСТАРСТВА ТУРИЗМА !
СПЕЦИЈАЛНИ ПОПУСТ НА НАЈАМ АПАРТМАНА

36354 Копаоник
Тел/Факс: 036/5471 141, 5471 241
hotel@nebeskestolice.com

Двоје деце од 0-7 година - ГРАТИС у пратњи две одрасле особе.
СПЕЦИЈАЛНА АКЦИЈА

КОПАОНИК - ЛЕТО 2021

За боравак 10-14 дана - 2 дана ГРАТИС
ДОПЛАТЕ

Aпартхотел "Небеске столице 1"
Број
особа

Тип апартмана

1
2
3
4
5
6

студио (1+1)
студио (2+1)
студио (2+1)
студио (2+1)
апартман (3+1)*
апартман (4+1)*

ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА
19.06. - 17.07.

17.07. - 31.08.

2.400,00
2.800,00
3.200,00
3.500,00
4.500,00
5.000,00

2.800,00
3.400,00
3.700,00
4.000,00
5.000,00
5.800,00

- Цене су изражене у динарима, и односе на дневни најам апартмана *Смештај у апартману, без обзира на број особа, повлачи цену апартмана из
ценовника.
Коришћење сауне и ђакузија нису урачунати у цену и додатно се наплаћују.
У изузетно пријатном амбијенту хотелског ресторана организована је
исхрана на бази полупансиона.
Апартхотел "Небеска Столице 1" се налази у непосредној близини
хотела "Гранд", а на самој стази "Пајино пресло" - "Машинац".
Објекат има 33 савремено опремљена апартмана различите структуре,
за боравак 2-6 особа
Ентеријер је урађен у храстовини.
Сваки апартман поседује сат-радио-ТВ уређај са пријемом домаћих и
кабловских програма, телефон ...
Кухиње су опремљене фрижидером, штедњаком и квалитетним посуђем.
Купатила су опремљена санитаријама врхунског квалитета, феном ...
Апартхотел поседује Wi-Fi.
У летњој сезони, до хотела је могуће доћи сопственим превозом.

1.500,00 динара по особи и дану за услугу ПП (класичан сервис) и 600,00 динара
по особи и дану за услугу доручка (класичан сервис) за госте објеката "Небеске
столице" .
Деца 0-2 година – бесплатно; Деца 2-10 година – 50%.

НАПОМЕНА
Боравишна такса и осигурање се плаћају на рецепцији хотела у износу од
120,00 динара.
Деца 7-15 година плаћају боравишну таксу 50%.
У случају промене на тржишту роба и услуга задржавамо право на корекцију
цена.

ОТКАЗИ И ПРОМЕНЕ
Отказом се сматра потпуно одустајање од коришћења аранжмана. Гост
је дужан да обавести организаторе о одустајању или промени. Аранжман се
може отказати искључиво у писаној форми, а у зависности од рокова
задржавају се следећи проценти од укупне цене.
до 30 дана
29-15 дана
14-8 дана

10%
20%
50%

7-1 дан
на дан или после
почетка аранжмана

85%
100%

Након извршене резервације, измене се могу вршити само уз
сагласност организатора а уз надокнаду од 10%.

РЕЗЕРВАЦИЈЕ ХОТЕЛ

hotel@nebeskestolice.com

РЕЗЕРВАЦИЈЕ ЗА ВАУЧЕРЕ

rezervacije@nebeskestolice.com

РЕЗЕРВАЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ

office@nebeskestolice.com

