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HOTEL PORTAVESCOVO ★★★ 
Arabba, Italija 

Lega 
starejši, vendar dobro vzdrževan hotel se nahaja neposredno ob smučišču. Gostom je na voljo tudi bazen in 
manjši sprostitveni center prenovljen v letu 2013. 
 
Oddaljenost od smučišč 
oddaljenost do žičnice 50 m. 
 
Hotelska ponudba 
sprostitveni center (bazen, savna, jacuzzi), shramba za smuči, pokrit parkirni prostor, WLAN na recepciji in v 
sobah, bar in krčma, restavracija, fitnes, otroška igralnica. 
 
Namestitev 
Hotel 
 
1/2 (dvoposteljna): spalnica z zakonsko posteljo, kopalnica in WC. 
1/3 (triposteljna): spalnica z zakonsko posteljo, možnost dodatnega ležišča, kopalnica in WC. 
1/4 (štiriposteljna): spalnica z zakonsko posteljo, dve ločeni ležišči ali pograd, kopalnica in WC. 
Vse sobe imajo SAT-TV, telefon, sef, Wi-fi in sušilec za lase. Večina sob ima tudi balkon. Možnost povezanih 
sob. 
 
Prehrana 
POLPENZION - samopostrežni zajtrk, strežena večerja (meni s 3 hodi), solatni bife. 
 
Živali 
dovoljene ob predhodni najavi in potrditvi (doplačilo). 
 
Cena vključuje: 
namestitev v izbrani sobi, polpenzion (samopostrežni zajtrk, strežena večerja), uporabo bazena, savne, 
jacuzzija in fitnesa, shramba za smuči, WI-FI, zunanji parkirni prostor. 
 
Popusti 
otrok do 2. leta na dod. ležišču biva BREZPLAČNO, otrok od 2.-7. leta na dod. ležišču 40% POPUST, 3., 4. in 
5. dod. ležišče -30% POPUST. 
 
Obvezna doplačila 
turistična taksa 1,00 €/os. /dan (od 12. leta naprej). 
 
Doplačila po želji 
otroška posteljica 6,00 €/dan, domače živali 25 €, parkiranje v ogrevani garaži 12,00 €/dan. 
 
Opombe 
*vključena božična večerja; **vključena silvestrska večerja (predhodna najava) 
 

Polpenzion/os./dan SOBA 
STORITEV/ 
DAN 

do 
22.12. 

22.12.-
26.12.* 
9.2.-9.3. 

26.12.-
6.1.** 
  

6.1.-
19.1. 
23.3.-
6.4. 

19.1.-
9.2. 
9.3.-
23.3. 
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HOTEL 
PORTAVESCOVO 

1/2 POL 78 104 129 84 94 

1/1 POL 93 119 144 99 109 

MINIMALNO BIVANJE 3 3 7 7 3 

 
SKI OPENING 

Polpenzion+ smučarska karta Soba 
1.12-22.12. 
3 noči/4 dni 

HOTEL PORTAVESCOVO 
1/2 372,00 

1/1 417,00 

MINIMALNO BIVANJE 3 

 Cena vključuje: namestitev v izbrani sobi, polpenzion (samopostrežni zajtrk, strežena večerja), 3-dnevna 
smučarska karta Dolomiti Superski, uporabo bazena, savne, jacuzzija in fitnesa, shramba za smuči, WI-FI, 
zunanji parkirni prostor. 
Obvezna doplačila: turistična taksa 1,00 €/os. /dan (od 12. leta naprej). 
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HOTEL AL FORTE FESTUNGSHOTEL ★★★ 

Arabba, Italija 

Lega 
hotel se nahaja 2,8 km od smučišča (hotelski ski bus cel dan) 
 
Namestitev 
Hotel 
Vse sobe imajo SAT TV, telefon, sef, mini bar, sušilec za lase in brezplačen wifi. 
1/2+2 Comfort (30-35 m2): zakonska postelja, možnost dodatnih ležišč, kopalnica (prha/kad, WC). 
1/2+2 Comfort z balkonom (30-35 m2): zakonska postelja, možnost dodatnih ležišč, kopalnica (prha/kad, 
WC). 
1/2+2 Junior suita (35-40 m2): zakonska postelja, možnost dodatnih ležišč, kopalnica (prha/kad), WC, 
dnevni kotiček, peč, masažna kad. 
1/2+2 Superior suita (55 m2): dve spalnici ločeni z zaveso, dnevni kotiček, kopalnica (prha/kad), WC peč, 
masažna kad. 
 
Prehrana: 
samopostrežni zajtrk in večerja (5 menijev, solatni in zelenjavni bife) 
 
Dodatna ponudba 
wellness center (masažna kad, savna, turška kopel, soba za sproščanje), fitnes, restavracija z a la carte 
ponudbo, shramba za smuči in smučarsko opremo. 
 
Živali 
dovoljene (doplačilo). 
 
Cena vključuje 
polpenzion, uporaba savne in fitnesa, parkirno mesto pred objektom, brezplačen prevoz do žičnice s 
hotelskim transferjem in silvestrsko večerjo. 
 
Popusti 
otrok do 3. let na dod. ležišču – BREZPLAČNO, otrok 3-6 let na dod. ležišču – 50%, otrok 6-13 let na 
doda.ležišču – 30%, odrasla oseba na 3. ali 4. ležišču -10%.  
 
Obvezna doplačila 
turistična taksa (na recepciji), enoposteljna soba +20% (v primeru, da je ena oseba v 1/2 +60%). 
 
First minute popusti 
7=6 za rezervacije do 30.11.2018 in bivanje v terminih 5.1.-2.2.2019. 
 
Akcije 
4=3 ali 8=6 v terminu 1.12.-22.12.2018 (velja tudi za smučarske karte) 
7=6 v terminu od 17.3.2019 dalje (velja tudi za smučarske karte) 
-5% POPUST ter vključena božična večerja za bivanje v terminu 19.12.-26.12.2018 (min. 4 noči). 
 

POLPENZION/OS./DAN 1/2+2 Comfort 
1/2+2 Comfort 
 z balkonom 

1/2+2 Junior 
suita 

1/2+2 Superior 
suita 

MIN. BIVANJE 

01.12.-15.12.2018 67 77 84 94 3 

15.12.-22.12.2018 77 87 94 104 3 
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22.12.-29.12.2018 101 111 121 131 3 

29.12.2018 – 05.01.2019 124 134 154 174 3 

05.01.-26.01.2019 79 89 99 109 3 

26.01.-02.02.2019 89 97 104 114 3 

02.02.-09.03.2019 101 111 121 131 3 

09.03.-16.03.2019 89 97 104 114 3 

16.03.-14.04.2019 77 87 94 104 3 

  
SKI OPENING 

AKCIJA 4=3 
4x polpenzion + 
4-dnevna smučarska karta Dolomiti Superski  

1.12.-15.12. 
4 noči/5 dni  

15.12.-22.12. 
4 noči/5 dni  

1/2+2 Comfort  339,00  369,00  

1/2+2 Comfort z balkonom  369,00  399,00  

1/2+2 Junior suita  390,00  420,00  

1/2+2 Superior suita  420,00  450,00  

Cena vključuje: namestitev, 4-dnevna smučarsko karto Dolomiti Superski, polpenzion, uporabo savne 
in  fitnesa, parkirno mesto pred objektom, brezplačen prevoz do žičnice s hotelskim transferjem. 
Obvezna doplačila: turistična taksa (na recepciji), enoposteljna soba 20% (v primeru, da je ena oseba v 1/2 
+ 60%). 
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APARTMAJI AL SOLE★★★ 
Canazei, Italija 

 
Lega: v centru mesta in blizu nakupovalnega in zabavnega središča. 
 
Oddaljenost od smučišč: 2 min hoje do žičnice Col de Rossi Sellaronda in 500 m od Belvedere. 
 
Namestitev 
Apartma 

Vsi apartmaji so prostorno in udobno opremljeni s sefom,  sušilcem za lase, LCD TV, deloma tudi pomivalni 
stroj in mikrovalovna pečica. 
Apartma 4 Bilo Superior (dvosobni): dnevni prostor s kuhinjsko nišo, zložljiva zakonska postelja, spalnica z 
zakonsko posteljo oz. dvema ločenima ležiščema, kopalnica, WC, balkon; 
APP 4 Bilo Prestige (dvosobni): dnevni prostor s kuhinjsko nišo, zložljiva zakonska postelja, spalnica z 
zakonsko posteljo oz. dvema ločenima ležiščema, kopalnica z masažno kadjo, WC, balkon. 

Dodatna ponudba 
garaža, wellness center AquaVitalis, bazen in otroški bazen, turška kopel, fitnes in otroška igralnica. 
 
Živali 
niso dovoljene.  
 
Cena vključuje 
najem izbranega apartmaja, vstop v wellness in uporabo bazena in otroškega bazena, omaro za smuči in 
smučarsko opremo. 
 
Obvezna doplačila 
Klubska kartica: ob rezervaciji morate izbrati eno izmed spodnjih kartic. 
- Klubska kartica Princess (30 €/dan/app za večje app, do 4. postelje 22 €/dan/app) vključuje posteljnino, 
brisače, kuhinjske krpe, končno čiščenje (razen kuhinje, ki jo morate počistiti sami, sicer vam odbijejo 
stroške 30 € od varščine), porabo elektrike. 
- Klubska kartica Queen (60 €/dan/app za večje app, do 4. postelje 44 €/dan/app) vključuje enake storitve 
kot kartica Princess + vsakodnevno čiščenje apartmaja. 
- Klubska kartica King (90 €/dan/app za večje app, do 4. postelje 66 €/dan/app) vključuje enake storitve kot 
kartica Princess + vsakodnevno čiščenje apartmaja in zajtrk. 
na recepciji: varščina 200 €/apartma, turistična taksa  
 
Doplačila po želji 
garaža 10 €/dan.  
Opombe 
Obvezno ločevanje odpadkov. Menjave so ob sobotah. Število oseb v apartmaju ne sme presegati števila 
ležišč (štejejo tudi dojenčki). Akcije in FM popusti se ne seštevajo. 
 
First minute popusti 
-10% POPUST za rezervacije do 31.10.2018 
-8% POPUST za rezervacije do 15.11.2018 
 
Akcije 

mailto:info@linda.si


6  GSM: 040 322 339 | E-mail: info@linda.si 

 

HAPPY MONDAY: -20% POPUST za prihode v ponedeljek (največ 5 noči, ne velja v terminu 26.12.-6.1.2019) 
SUNNY SMILE: -10% POPUST za prihode v nedeljo (največ 6 noči, ne velja v terminu 26.12.-6.1.2019) 
 
Minimalno bivanje 
doplačilo za krajše bivanje 7 nočitev velja za vse termine, razen za fiksno določene: +10% (prihod med 
tednom) in +20% (prihod čez vikend) 
 
Ski opening 

Najem + smučarska karta Min. št. oseb 
07.12.-15.12. 15.12.-22.12. 

2 noči/3 dni* 3 noči/4 dni** 3 noči/4 dni** 

APP Bilo Superior 

2 osebi 241,60 357,80 375,60 

3 osebe 192,70 284,60 296,40 

4 osebe 168,30 247,90 256,80 

APP Bilo Prestige 

2 osebi 248,50 368,20 384,60 

3 osebe 197,30 291,50 302,40 

4 osebe 171,80 253,10 261,30 

 FIRST MINUTE ponudba velja za rezervacije do 31.10.2018, za prihode med tednom 
 
Cena vključuje: najem izbranega apartmaja, smučarska karta Dolomiti Superski, vstop v wellness in 
uporabo bazena in otroškega bazena, omaro za smuči in smučarsko opremo. 
Doplačila: ob rezervaciji: klubska kartica (glej obvezna doplačila), na recepciji: varščina 200 €/apartma, 
turistična taksa 
 
*2-dnevna smučarska karta 
**3-dnevna smučarska karta 

APP/DAN 1/4 Bilo Superior 1/4 Bilo Prestige Min. bivanje 

07.12.-15.12.2018 148 160 2 

15.12.-26.12.2018 155 166 3 

26.12.-02.01.2019 414 443 7 (določen) 

02.01.-05.01.2019  294 323 3 (določen) 

05.01.-19.01.2019 148 160 7 

19.01.-09.02.2019 186 198 7 (sobota) 

09.02.-09.03.2019 216 233 7 (sobota) 

09.03.-16.03.2019 155 166 7 

16.03.-31.03.2019 148 160 4 
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APARTHOTEL GARNI PRINCESS ★★★ 

Canazei, Italija 

Lega 
v prelepem Val di Fassa, v osrčju Dolomitov, v naselju Penia di Canazei na 1.460 m nadmorske višine. 3 km 
do centra Canazeija, 30 km do najbližje železniške postaje.  
 
Oddaljenost od smučišč 
500 m 
 
Namestitev 
Aparthotel 
Studio 1/2 (25 m2, enosobni): predprostor, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in zakonsko 
posteljo, kopalnica, WC. 
Studio 1/3 (30 m2, enosobni): predprostor z ležiščem, ki je z drsnimi vrati ločen od dnevnega prostora s 
kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in zakonsko posteljo, kopalnica, WC. 
Studio 1/4 (40 m2, enosobni): predprostor z ležiščem (pograd), ki je z drsnimi vrati ločen od dnevnega 
prostora s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in zakonsko posteljo, kopalnica, WC. Nekateri nudijo čudovit 
pogled na Dolomite. 
Apartma 1/4 (40 m2, dvosobni): predprostor, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in zakonsko 
posteljo, soba z zakonsko posteljo, 2 kopalnici, WC. Najustreznejši za 4 odrasle osebe. 
Apartma 1/5 (43 m2, dvosobni): predprostor, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in zakonsko 
posteljo, soba z zakonsko in enojno posteljo, kopalnica, WC. 
Apartma 1/6 (60 m2, trisobni): predprostor, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in zakonsko 
posteljo, 2 sobi z dvemi ležišči, kopalnica, WC. 
Vsi apartmaji imajo SAT TV, telefon, sef, sušilec za lase, balkon ali teraso, WiFi (doplačilo). 
Apartma 1/6 (45 m2, trisobni): predprostor, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in zakonsko 
posteljo, 2 sobi z dvemi ležišči, 2 kopalnici, WC. 
Vsi apartmaji imajo SAT TV, telefon, sef, sušilec za lase, balkon ali teraso, WiFi (doplačilo). 
 
Prehrana 
možnost doplačila za samopostrežni zajtrk, polpenzion ali polni penzion. 
 
Dodatna ponudba 
restavracija, sprostitveni center (bazen, turška in finska savna, fitnes), igralnica in pokrito parkirišče. 
 
Živali 
niso dovoljene. 
 
Cena vključuje 
najem izbranega apartmaja, posteljnino in brisače, končno čiščenje (kuhinjsko nišo počistite sami, v 
nasprotnem primeru vam zaračunajo stroške čiščenja), uporabo bazena, savne in turške kopeli. 
Obvezna doplačila 
na recepciji: turistična taksa 1 € (od 14 let dalje), varščina 150 €/apartma. 
 
Doplačila po želji 
otroška posteljica (otrok do 2 let) 10 €/dan, garaža (po predhodni potrditvi) 5 €/dan; WiFi 15 €/teden. 
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 NAJEM 
APP/TEDEN  oz. 
na število nočitev 

1/2 
ENOSOBNI 

1/3 
ENOSOBNI 

1/4 
ENOSOBNI 

1/4 
ENOSOBNI 
 Z 
RAZGLEDOM 

1/5 
DVOSOBNI 

1/6 
TRISOBNI 

1/6 
TRISOBNI 
(2 
kopalnici) 

7.12.-22.12. 588 665 742 777 854 938 1008 

22.12.-26.12. 
(4 nočitve) 

436 540 580 600 652 784 824 

26.12.-29.12. 
(3 nočitve) 

345 423 453 468 507 606 636 

29.12.-2.1. 
(4 nočitve) 

908 1204 1244 1276 1532 1856 1940 

2.1.-6.1. 
(4 nočitve) 

484 588 632 652 708 844 888 

6.1.-12.1. 
(6 nočitev) 

444 522 570 588 738 840 882 

12.1.-19.1. 553 651 700 721 896 1036 1078 

19.1.-26.1. 559 657 706 727 902 1042 1084 

26.1.-2.2. 587 685 734 755 930 1105 1119 

2.2.-9.2. 678 790 860 881 1077 1231 1280 

9.2.-9.3. 699 818 888 909 1133 1294 1371 

9.3.-16.3. 587 685 734 755 930 1105 1119 

16.3.-23.3. 553 651 700 721 896 1036 1078 

23.3.-7.4. 518 609 665 686 861 980 1029 
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HOTEL AL SOLE ★★★ 

Canazei, Italija 

Lega 
novejši hotelski kompleks je od smučišča oddaljen 300 m in se ponaša s stilsko opremljenimi sobami. 
 
Oddaljenost od smučišč 
300 m (Belvedere, Sellaronda). 
 
Namestitev 
Hotel 

Soba 1/2+1: spalnica z zakonsko posteljo, LCD TV, sef, prha, WC, sušilec za lase, balkon; 
Soba 1/2+2: dnevni prostor z zložljivo posteljo za dve osebi, LCD TV, sef, spalnica z ločenima posteljama ali 
zakonsko posteljo, kopalnica, sušilec za lase, balkon; 

Prehrana 
NOČITEV Z ZAJTRKOM - samopostrežni zajtrk. 
 
Otroci 
1. otrok do 8. leta biva BREZPLAČNO. 
 
Dodatna ponudba 
sprostitveni center Aquavitalis (bazen, otroški bazen, turška in finska savna, fitnes, igralnica za otroke), 
parkirni prostor (doplačilo), shramba za smuči in smučarsko opremo. 
 
Živali 
niso dovoljene.  
 
Cena vključuje 
nočitev z zajtrkom v izbrani sobi, uporabo fitnesa. 
 
Popusti 
otrok do 2. leta na dodatnem ležišču - BREZPLAČNO; otrok od 2.-8. leta na dodatnem ležišču BREZPLAČNO, 
razen v terminu 26.12.-6.1. ima -50% POPUST, odrasla oseba na dodatnem ležišču -50% POPUST. 
 
Obvezna doplačila 
enoposteljna soba 25-50% (odvisno od izbranega termina), turistična taksa (na recepciji). 
 
Doplačila po želji 
polpenzion 25 €/os./dan (na recepciji), garaža 10 €/dan. 
 
Opombe 
Obvezno ločevanje odpadkov. Menjave so ob sobotah. Število oseb v sobah ne sme presegati števila ležišč 
(štejejo tudi dojenčki). Največ en otrok na sobo biva brezplačno. Akcije in FM popusti se ne seštevajo. 
 
First minute popusti 
-10% POPUST za rezervacije do 31.10.2018 
-8% POPUST za rezervacije do 15.11.2018 
 
Akcije 
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HAPPY MONDAY: -20% POPUST za prihode v ponedeljek (največ 5 noči, ne velja v terminu 26.12.-6.1.2019) 
SUNNY SMILE: -10% POPUST za prihode v nedeljo (največ 6 noči, ne velja v terminu 26.12.-6.1.2019) 
 
Minimalno bivanje 
doplačilo za krajše bivanje 7 nočitev velja za vse termine, razen za fiksno določene: +10% (prihod med 
tednom) in +20% (prihod čez vikend). 
 
Ski opening 

Nočitev z zajtrkom + smučarska karta 
7.12.-15.12. 15.12.-22.12. 

2 noči/3 dni* 3 noči/4 dni** 2 noči/3 dni* 3 noči/4 dni** 

Soba 1/2+1 213,80 316,20 253,40 375,60 

Soba 1/2+2 251,50 372,70 295 438 

MINIMALNO BIVANJE 2 3 

FIRST MINUTE ponudba velja za rezervacije do 31.10.2018, za prihode med tednom 

Cena vključuje: nočitev z zajtrkom v izbrani sobi, 2-dnevna oz. 4-dnevna smučarska karta Dolomiti 
Superski in uporabo fitnesa. 
Obvezna doplačila: enoposteljna soba 25-50% (odvisno od izbranega termina), turistična taksa (na 
recepciji). 
*2-dnevna smučarska karta 
**4-dnevna smučarska karta 

Nočitev z zajtrkom 
/os./dan 

7.12.-
15.12.* 
5.1.-19.1. 
16.3.-
31.3.* 

15.12.-
26.12. 

26.12.-
2.1. 

2.1.-5.1. 19.1.-9.2. 9.2.-9.3. 
9.3.-
16.3. 

Soba 1/2+1 60 80 155 127 68 88 68 

Soba 1/2+2 79 101 197 159 83 113 83 

MINIMALNO BIVANJE 2*/7 3 
7 
(določen) 

3 
(določen) 

7 (sobota-
sobota) 

7 
(sobota-
sobota) 
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HOTEL MEDIL 4*★★★★ 
Campitello de Fassa, Italija 

Lega: neposredna bližina Sassulonga, Selle in Pordoia v kraju Camptello di Fassa. 

Oddaljenost od smučišč: 150 m od žičnice Col Rodella. 

Hotelska ponudba: recepcija, bar, restavracija, wellness center Medil (bazen, jacuzzi, različne savne, turška kopel, 

aromatične prhe in telovadnica), lepotni center (masaže in lepotni tretmaji), wi-fi, mini klub za otroke, večerna 

animacija. 

Namestitev 

Hotel 

Vse sobe so komfortno opremljene s SAT TV, telefonom, radijem in mini barom. 

Soba 1/2 +2  Standard Clampedel (20 m2): zakonska postelja, možnost dveh dodatnih ležišč – pograd,  TWC; 

Soba 1/2+2 Comfort Avies (25 m2): spalnica z zakonsko posteljo, možnost dveh dodatnih ležišč – pograd,  TWC; 

Soba 1/2+2 Suite Val di Fascia (35 m2): spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor z raztegljivim kavčem,  TWC, 

balkon. Nekatere so mansardne. 

Soba 1/2 +2 Suite Dei Ladins (35 m2): spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor z raztegljivim kavčem,  TWC, 

balkon. Nekatere so mansardne in imajo jacuzzi (na vprašanje). 

Prehrana: POLPENZION - samopostrežni zajtrk in izbor menijev za večerjo, samopostrežni izbor predjedi in solat. 

Živali: so dovoljene (proti doplačilu in predhodni najavi). 

Cena vključuje: polpenzion, pijačo dobrodošlice, uporabo wellness centra, božična oz. silvestrska večerja v času 

božično-novoletnih praznikov. 

Popusti: otrok do 3. leta – BREZPLAČNO, otrok 3.-14. let na dodatnem ležišču -50%, odrasla oseba na dodatnem 

ležišču -40%.  

Obvezna doplačila: enoposteljna soba +40%, turistična taksa 1,30 €/os./dan (od 14. leta dalje). 

Doplačila po želji: storitve lepotnega centra (po veljavnem ceniku), storitve lepotnega centra (po veljavnem ceniku), 

Opombe 

Akcije in first minute se seštevajo med sabo. 

First minute popusti 

-10% popust za rezervacije do 31.10. 2018. 

Akcije 

7=6 v terminu 12.1.-26.1.2019 in 16.3.-6.4.2019 (velja tudi za smučarske karte) 

4=3 ali 8=6 v terminu 1.12.-21.12.2018 (velja tudi za smučarske karte) 

 

Akciji za družine: 

Special Dolomiti Superkids za bivanje v terminu 16.3.-6.4.2019: otroci mlajši od 8. let (rojeni po 30.11.2010) na 

dodatnem 3. ali 4. ležišču: BIVANJE + SMUČARSKA KARTA - BREZPLAČNO 

Družine 2 odrasla + 2 otroka (3-8 let): 2 polni plačani ceni, 1. otrok-BREZPLAČNO, 2. otrok – 50%* 

Družine 2 odrasla + 1 otrok (3-8 let): 2 polni plačani ceni, otrok – 50%* 

Akcija velja standard in comfort sobe. 

Polpenzion/os./dan Standard Clampedel Comfort Avies  Suite Val di Fascia  Suite Dei Ladins Min. bivanje 

1.12.-22.12.2018 97 107 117 127 3 

22.12.-29.12.2018 127 137 147 157 7 

29.12.2018-6.1.2019 177 197 207 217 8 
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6.1.-12.1.2019 97 107 117 127 6 

12.1.-2.2.2019 107 117 127 137 7 

2.2.-16.2.2019 117 127 137 147 7 

16.2.-9.3.2019 127 137 147 157 7 

9.3.-16.3.2019 107 117 127 137 7 

16.3.-6.4.2019 97 107 117 127 7 
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HOTEL PENSION PRACK ★★★ 
Kronplatz, Italija 

Lega: manjši družinski objekt se nahaja v vasici Riscone in je med gosti zelo priljubljen. 

Namestitev 

Hotel 

1/2+2 Standard (18-25 m2): zakonska postelja, SAT TV, telefon, sef, raztegljiv kavč, kopalnica (prha/kad, WC), 

balkon, sobe niso dosegljive z dvigalom. Sušilec za lase na recepciji. 

1/2+2 Comfort (20-28 m2): večja soba z zakonsko posteljo in raztegljivim kavčem, SAT TV, telefon, sef, mini bar, 

sušilec za lase, kopalnica (prha/kad, WC), balkon, dosegljive z dvigalom. 

Prehrana: POLPENZION - bogat zajtrk in večerja. 

Dodatna ponudba: finska in infrardeča savna, igralnica, shramba za smučarsko opremo, garaža, ski bus 50 m. 

Živali: dovoljene (doplačilo, predhodna najava, svojo košaro ali blazino). 

Cena vključuje: namestitev v izbrani sobi, polpenzion in zunanje parkirišče. 

Popusti:  otrok do 3. leta na dod. ležišču- BREZPLAČNO, otrok 3-6 let na dod. ležišču - 50%, otrok 6-13 let na dod. 

ležišču -30%, odrasla oseba na 3., 4. ali 5. ležišču - 10% 

Posebne ugodnosti: popust za vstop v bazenski kompleks Cron 4 (Reischah) in savne. 

Obvezna doplačila 

na recepciji: turistična taksa 1,70 € (za osebe od 14. let) 

ob rezervaciji: enoposteljna soba 10 €/dan 

Doplačila po želji 

uporaba bazena 2,50 €/dan (Cron4), uporaba savn 15-16 €/dan (Cron4), garaža 4,50 €/dan, domača žival 5 €/dan 

Ski opening 

Polpenzion + smučarska karta 
30.11.-22.12.2018 

4 noči/5 dni 5 noči/6 dni 6 noči/7 dni 7 noči/8 dni 

1/2+2 Standard 349 480 578 652 

1/2+2 Komfort 369 506 610 690 

Minimalno bivanje 4 5 6 7 

Cena vključuje: namestitev v izbrani sobi, 4-, 5, 6- ali 7-dnevno smučarsko karto Kronplatz (odvisno od 
števila noči bivanja), polpenzion in zunanje parkirišče. 
Obvezna doplačila na recepciji: turistična taksa 1,70 € (za osebe od 14. let) 
Doplačila ob rezervaciji: enoposteljna soba 10 €/dan 
Doplačila po želji: uporaba bazena 2,50 €/dan (Cron4), uporaba savn 15-16 €/dan (Cron4), garaža 4,50 
€/dan, domača žival 5 €/dan. 

Polpenzion/os./dan 22.12.-06.01. 6.1.-2.2. 2.2.-9.3. 9.03.-22.4. 

1/2+2 Standard 68 56 62 57 

1/2+2 Komfort 73 61 67 62 

Minimalno bivanje 7 7 7 7 
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HOTEL ADLER ★★★★ 
Kronplatz, Italija 

Lega: priljubljen hotel se nahaja v naselju Rasen – Antholz, pribl. 4 km od smučišča in 150 m od postajališča ski busa. 

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, bazen, savne, solarij, jacuzzi, wellness storitve, shramba za smuči in 

smučarske čevlje, brezžični internet (brezplačno), otroška igralnica, parkirišče.  

Namestitev 

Hotel 

1/2 Smart (pribl. 18-21 m2, neobnovljene): zakonska postelja, telefon, SAT TV, brezžični internet (brezplačno), 

sušilec za lase, sef, kopalnica (prha, WC), balkon (večina sob). 

1/2-4 Zirm Alpin (pribl. 24-26 m2, obnovljene): zakonska postelja in raztegljivi kavč, telefon, SAT TV, brezžični 

internet (brezplačno), sušilec za lase, sef, kopalnica (prha, WC). 

1/2-4 Antholz Comfort (pribl. 30 m2, obnovljene): zakonska postelja in raztegljivi kavč, telefon, SAT TV, brezžični 

internet (brezplačno), sušilec za lase, sef, kopalnica (prha, WC). 

Prehrana: polpenzion (samopostrežni zajtrk, popoldanska malica, strežena večerja (meni s 5 hodi, solatni bife). 

Živali: dovoljene po predhodni potrditvi in doplačilu. 

Cena vključuje: namestitev, polpenzion, vstop v terme Adler in silvestrska večerja. 

Popusti: otrok na dod. ležišču do 3 let – BREZPLAČNO, otrok na dod. ležišču 3-6 let – 50%, otrok na dod. ležišču 6-14 

let -40%, odrasli na dod. ležišču -20% 

Obvezna doplačila: tur. taksa 2,10 €/os./dan (od 14 let dalje). 

Doplačila po želji: domača žival 15 €/dan. 

Opombe 

First minute in akcije se med sabo ne seštevajo. 

First minute popusti 

-5% POPUST za rezervacije 31.10.2018 (ne velja v terminih, 26.12.-2.1., 21.1. -28.1.2019 in 2.3.-9.3.2019) 

Akcije 

4=3 v terminu 9.12.-22.12.2018 

7=6 v terminu 16.3.-30.3.2019 

Minimalno bivanje 

Posebno minimalno bivanje 7 nočitev v terminu 23.2.-9.3.2019. 

Ski opening 

AKCIJA 4=3 

4x polpenzion/os. + 4-dnevna smučarska karta 

9.12.-22.12. 

4 noči/5 dni 

1/2 Smart 347 

1/2+2 Zirm Alpin 365 

1/2+2 Antholz Comfort 380 

Cena vključuje: namestitev, 4-dnevna smučarska karta, polpenzion, vstop v terme Adler. 
Obvezna doplačila: turistična taksa 2,10 €/os./dan (od 14 let dalje). 

Polpenzion/os./dan 
soba Smart 

1/2 

soba Zirm Alpin 

1/2+2 

soba Antholz Comfort 

1/2+2 
Min. bivanje 
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9.12.-22.12. 73 79 84 4 

22.12.-5.1. 110 116 121 7 

5.1.-21.1. 80 86 91 6 

21.1.-28.1. 91 97 102 7 

28.1.-2.3. 80 86 91 6 

2.3.-9.3. 83 89 94 6 

9.3.-16.3. 80 86 91 6 

16.3.-31.3. 73 79 84 4 
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ALPINHOTEL KEIL★★★ 
Kronplatz, Italija 

Lega: leta 2017 delno obnovljen in modern alpski hotel leži v vasici Mitterolang. Do spodnje postaje gondole v Gaslu 

je 5 minut vožnje. Pred hotelom je postajališče za ski bus. 

Hotelska ponudba: recepcija, bar, shramba za smuči in smučarsko opremo, različne savne in parna kopel, parkirišče, 

piano bar, restavracija z odlično lokalno ponudbo in kulinariko, biljard, pikado. 

Namestitev 

Hotel 

Sobe so bile v letu 2017 delno prenovljene. 

1/2 Comfort Just Alpine (dvoposteljna, 18-23 m2): zakonska postelja, SAT TV, kopalnica (prha, WC), brezplačen WiFi, 

sef, telefon, sušilec za lase, balkon ali loggia. 

1/2 Superior Just Alpine (dvoposteljna, 25-29 m2): zakonska postelja, SAT TV, kopalnica (prha, WC), brezplačen WiFi, 

sušilec za lase, sef, telefon in balkon. 

1/2+3 Family Just Alpine (družinska, 32-36 m2): zakonska postelja, dva ali tri dodatna ležišča, SAT TV, kopalnica 

(prha, WC), brezplačen WiFi. 

Prehrana 

samopostrežni zajtrk, pri polpenzionu večerja (meni s 5 hodi). 

Živali 

dovoljene (doplačilo, predhodna najava). 

Cena vključuje 

namestitev, polpenzion, wifi in uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo. 

Popusti 

otrok do 3. leta na dod. ležišču -10 €/dan, otrok od 3.-8. leta na dod. ležišču -50%, otrok od 8.-14. leta na dod. ležišču 

-30%, odrasla oseba na dod. ležišču -15%. 

Obvezna doplačila na recepciji: turistična taksa. 

Doplačila po želji: določene storitve v wellnessu (po veljavnem ceniku). 

Akcije 

4=3 v terminu 7.12.-21.12.2018 

6=5 v terminu 20.12.-27.12.2018 

7=6 v terminu 6.1.-22.1.2019 in po 17.3.2019 

Minimalno bivanje: 7 noči, doplačilo za krajše bivanje po ponudbi. 

Ski opening 

AKCIJA 4=3 

4x polpenzion + 4-dnevna smučarska karta 

9.12.-22.12. 

4 noči/5 dni 

1/2 Comfort Just Alpine (18-23 m2) 398 

1/2+1 Superior Just Alpine (25-29 m2) 416 

1/2+3 Family Just Alpine (32-36 m2) 452 

Cena vključuje: namestitev, polpenzion, 4-dnevno smučarsko karto Kronplatz, uporabo savne in 
masažnega bazena, wifi in uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo. 
Obvezna doplačila: na recepciji: turistična taksa. 
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POLPENZION/OS./DAN 
9.12.-

22.12. 

22.12.-

6.1. 

6.1.-

23.1. 

23.1.-

28.1. 

23.2.-9.3. 

28.1.-

2.2. 

3.3.-

17.3. 

2.2.-

23.2. 

9.3.-

16.3. 

16.3.-

22.4. 

1/2 Comfort Just Alpine (18-23 m2) 79 105 84 105 84 95 84 79 

1/2+1 Superior Just Alpine (25-29 m2) 85 111 90 111 90 101 90 85 

1/2+3 Family Just Alpine (32-36 m2) 97 123 102 123 102 113 102 97 

MINIMALNO BIVANJE 7 7 7 7 7 7 7 7 
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HOTEL POST ★★★★ 
Kronplatz, Italija 

Lega: v Oberolangu, oddaljenost od smučišč 2500 m, ski bus 50 m. 

Oddaljenost od smučišč: 2500 m. 

Namestitev 

Hotel 

Vse sobe imajo sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, balkon ali loža. 

Soba 1/2 Komfort (25-30 m2): zakonska postelja, kopalnica in WC; 

Soba 1/2 Superior (30-35 m2): zakonska postelja, dve dodatni ležišči, kopalnica, WC; 

Soba 1/2 Panorama (30-35 m2): zakonska postelja, eno dodatno ležišče, kopalnica, WC; 

Soba 1/2 Delux (35-40 m2): zakonska postelja, dve dodatni ležišči, kopalnica, WC; 

Soba 1/2+2 Suite (40-45 m2): zakonska postelja, dve dodatni ležišči, kopalnica, WC; 

Soba 1/1 Enoposteljna (20 m2): postelja, kopalnica, WC; 

Prehrana: POLPENZION - samopostrežni zajtrk, opoldanski prigrizek, strežena večerja (izbira menija s 5 hodi).  

Dodatna ponudba: bazen s panoramskim razgledom, savne (finska, turška, bio), jacuzzi, Wellness center, otroška 

igralna soba, internetni kotiček (doplačilo), shramba za smuči z grelci za smučarske čevlje, restavracija, bar, zimski 

vrt, dvigalo. Pred hotelom je nekaj parkirnih mest, garaža za doplačilo.  

Živali: po predhodni najavi z doplačilom. 

Cena vključuje: namestitev v izbrani sobi, polpenzion (samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, strežena večerja), 

uporabo bazena in savn. 

Popusti: nočitev z zajtrkom 24 €/os./dan. 

Obvezna doplačila na recepciji: silvestrska večerja 50 €/os. (za manj kot 7 nočitev), turistična taksa 2,10 €/os./dan 

(od 14. leta dalje). 

Doplačila po želji: domače živali 15-19 €/dan (predhodna najava), uporaba jacuzzija in wellness storitev. 

Akcije 

7=6 v terminu 16.3.-31.3.2019 

DRUŽINAM PRIJAZNO v terminih 6.12.-22.12.2018, 6.1.-16.2.2019 in 9.3.-31.3.2019: najmlajši otrok biva 

BREZPLAČNO (min. 7 noči)  

Minimalno bivanje: 7 noči, doplačilo za krajše bivanje po ponudbi. 

Ski opening 

4x polpenzion + smučarska karta 
6.12.-22.12. 

4 noči/5 dni 

1/2 KOMFORT 504 

1/2-4 SUPERIOR 504 

1/2-3 PANORAMA  504 

1/2-4 DELUXE 512 

1/2-4 SUITE 532 

Pavšal za otroka na dod. ležišču: 

Do 3. leta 72 

3-8 let 164 
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8-16 let 298 

Od 16 let naprej 416 

Akcije:  DRUŽINAM PRIJAZNO v terminih 6.12.-22.12.2018 najmlajši otrok biva BREZPLAČNO (min. 7 noči) 
Cena vključuje: namestitev v izbrani sobi, polpenzion (samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, 
strežena večerja), 4-dnevno smučarsko karto Kronplatz, uporabo bazena in savn. 
Popusti brez smučarskih kart za 4 dni: otroci na dod. ležišču do 3. leta plačajo pavšal 72 €, otoci na dod. 
ležišču 3-8 let 164 €, otroci na dod. ležišču 8-16 let 208 €, odrasla oseba na dod. ležišču 288 €. Obvezna 
doplačila: na recepciji: silvestrska večerja 50 €/os., turistična taksa 2,10 €/os./dan, (od 14. leta dalje). 

Polpenzion/os./dan  1/2 KOMFORT 1/2-4 SUPERIOR 1/2-3 PANORAMA  1/2-4 DELUXE 1/2-4 SUITE 

6.12.-22.12. 94 94 94 96 101 

22.12.-29.12. 132 142 145 150 152 

26.12.-06.01. 166 178 181 189 203 

6.1.-26.1. 88 98 102 106 113 

26.1.-9.2. 101 108 114 115 120 

9.2.-2.3. 104 111 117 119 124 

2.3.-9.3. 119 123 125 136 142 

9.3.-16.3. 101 107 109 112 114 

16.3.-31.3. 106 112 119 124 127 

Min.bivanje 7 7 7 7 7 

 

Cena na 3. in 4. ležišču 6.12.-22.12. 22.12.-6.1. 
06.01.-16.2. 

9.3.-31.3. 
16.2.-2.3. 2.3.-9.3. 

do 3. leta 18 25 18 18 22 

3-8 let 41 56 43 43 48 

8-16 let 52 75 61 61 65 

od 16. leta dalje 72 92 74 74 77 
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APARTMAJI MONTANA ★★★ 
Kronplatz, Italija 

Lega: v vasici Rasen, v bližini Kronplatza in Plan de Corones resorta, na voljo ski bus. 

Namestitev 

Apartma 

V vseh apartmajih je brezplačen wifi, sušilec za lase, SAT TV in telefon. Nekateri apartmaji imajo pečico. 

App 1/4-6 tip B (cca 45 m2): 2 spalnici, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem (5. in 

6. oseba doplačilo), TWC, balkon. 

APP 1/6 tip C (cca. 70 m2): 2 spalnici, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 2 

kopalnici, balkon. 

App 1/3 tip D (cca 33-35 m2): spalnica z zakonsko posteljo, dodatno ležišče, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in 

jedilnim kotom, TWC, balkon. 

App 1/4 tip E (cca 40 m2): spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in 
raztegljivim kavčem, TWC, balkon. 
App 1/2 tip F (cca 30-33 m2): spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in jedilnim 
kotom, TWC, balkon. 
App 1/4-5 tip G (cca 43 m2): spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom 
in raztegljivim kavčem, TWC, balkon. Možnost 5. dodatnega ležišča (proti doplačilu). 
App 1/2 tip H (cca 20 m2): zakonska postelja, kuhinjska niša, jedilni kot, TWC. Nima balkona. 
App 1/6-8 tip I (cca 73 m2): v dveh nadstropjih, 2 spalnici, zložljivo ležišče v spalnem delu, ki je od 
dnevnega prostora ločen z drsnimi vrati (7. in 8. oseba doplačilo), dnevni prostor, kuhinja z jedilnim kotom, 
TWC. 
App 1/4-6 tip J (cca 55 m2): v dveh nadstropjih, 2 spalnici, dnevni prostor, kuhinja z jedilnim kotom in 
raztegljvim kavčem (5. in 6. oseba doplačilo), TWC. 

Dodatna ponudba: soba za biljard, namizni tenis, knjižnica in savna, shramba za smuči in smučarsko opremo, garaža 

(doplačilo). 

Živali: dovoljene proti doplačilu in predhodni potrditvi. 

Cena vključuje: najem apartmaja, stroške elektrike, ogrevanja in vode, posteljnino in brisače, končno čiščenje, 

zunanje parkirišče in wifi. 

Obvezna doplačila: turistična taksa 1,35 €/os./dan (od 14 let dalje), doplačilo dodatna oseba v app G, B, J in I 15 € 

os./dan. 

Doplačila po želji: domača žival 30 €/teden, uporaba savne 12 €/h/max 4 osebe. 

Akcije 

4=3 v terminih 5.12.-9.12.2018, 12.12.-16.12.2018 in 19.-23.12.2018 

Ski opening 

4x najem/os. + 4-dnevna smučarska karta Kronplatz 

5.12.-9.12.2018 

12.12.-16.12.2018 

19.-23.12.2018 

4 noči/5 dni 

Apartma 1/2 316 

Apartma 1/3 285 

Apartma 1/4 270 
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Apartma 1/6 252 

  

Cena vključuje: najem apartmaja, 4-dnevno smučarsko karto Kronplatz, stroške elektrike, ogrevanja in vode, 

posteljnino in brisače, končno čiščenje, zunanje parkirišče in wifi. 

Obvezna doplačila: turistična taksa 1,35 €/os./dan (od 14 let dalje), doplačilo dodatna oseba v app G, B, J in I 15 € 

os./dan. 

APP/TEDEN 5.1.-30.3.2019 

App 1/4-6 tip B 948 

APP 1/6 tip C 1053 

App 1/3 tip D 690 

App 1/4 tip E 819 

App 1/2 tip F 538 

App 1/4 -5 tip G 890 

App 1/2 tip H 503 

App 1/6-8 tip I 1088 

App 1/4-6 tip J 995 
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APARTMAJI TOLDERHOF ★★★★ 
Kronplatz, Italija 

Lega: na mirni lokaciji v kraju Mitterolang. 

Oddaljenost od smučišč: 2000 m, postaja (ski bus) je pred hotelom Post (300 m od aparmajev). 

Namestitev 

Apartma 

Vsi apartmaji imajo LCD TV, pečico, pomivalni stroj, mikrovalovno pečico, avtomat za kavo, sef in sušilec za lase. 

Studio »Komfort« 2-4 osebe (enosobni, 35 m2): dnevni prostor (zakonska postelja in raztegljiv kavč), kuhinjska niša, 

kopalnica, WC, balkon/terasa; 

Apartma »Advance« 2-4 osebe (dvosobni, 45 m2): dnevi prostor z raztegljivim ležiščem - kavč (2 osebi), kuhinjska 

niša, spalnica z zakonsko posteljo, kopalnica, WC, balkon; 

Apartma »Supreme« 2-4 osebe (dvosobni, 55 m2): dnevi prostor z raztegljivim ležiščem - kavč (2 osebi), kuhinjska 

niša, spalnica z zakonsko posteljo, kopalnica, WC, balkon; 

Apartma »Grand« 4-6 oseb (trisobni, 70 m2): dnevni prostor z raztegljivim ležiščem - kavč (2 osebi), kuhinjska niša, 2 

spalnici, 2 kopalnici, WC, balkon; 

Dodatna ponudba: finska savna in tuš ob rezidenci, telovadnica in otroška igralnica, shramba za smučarsko opremo, 

uporaba bazena, savne, parne kopeli in fitnesa v Hotelu Post (300 m), brezplačen WIFI internet, možnost jezdenja 

konj. 

 

Živali: po predhodni najavi (doplačilo). 

Cena vključuje: namestitev v izbranem tipu apartmaja s stroški (elektrika, voda, ogrevanje), posteljnina in brisače, 

kopalni plašči, uporaba bazena v hotelu Post in zunanje savne v rezidenci Tolderhof, fitnes, otroška igralna soba v 

hotelu Post in rezidenci Tolderhof, ski depo, brezplačen WIFI internet, parkirno mesto. 

Obvezna doplačila na recepciji: končno čiščenje: APP Komfort 49 €, APP Advance in Supreme 58 € in APP Grand 68 €, 

turistična taksa 1,70 €/os./dan (od 14. leta dalje), ob rezervaciji: dodatna oseba 23 €/os./dan, otroci do 8. leta 13 

€/os./dan.  

Doplačila po želji na recepciji: domače živali 15-19 €/dan (predhodna najava), otroška posteljica 15 €/dan, (do 2 let, 

predhodna najava), zajtrk in polpenzion v hotelu Post. Dnevno čiščenje: 26 € APP Grand, ostali 20 €. 

Opis: priljubljen in kakovosten apartmajski kompleks se nahaja na mirni lokaciji, nedaleč od centra Olanga, pribl. 3 

km od smučišča. 

Akcije 

7=6 v terminu 16.03.-27.04.2019 

V terminih 6.12.-15.12., 12.1.-2.2. in od 10.3. dalje dodatne osebe v apartmaju Grand brez doplačila. 

Ski opening 

4x najem + smučarska karta/os. Min. št. oseb 
6.12.-15.12. 

4 noči/5 dni 

15.12.-22.12. 

4 noči/5 dni 

1/2-4 KOMFORT 

2 osebi 282 282 

3 osebe 231 262 

4 osebe 205 251 

1/2-4 ADVANCE 

2 osebi 303 303 

3 osebe 245 275 

4 osebe 215 262 
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1/2-4 SUPREME 

2 osebi 320 320 

3 osebe 256 287 

4 osebe 224 270 

1/4-6 GRAND 

4 osebe 295 295 

5 oseb 261 279 

6 oseb 239 269 

Cena vključuje: namestitev v izbranem tipu apartmaja s stroški (elektrika, voda, ogrevanje), 4-dnevno 
smučarsko karto Kronplatz, posteljnina in brisače, kopalni plašči, uporaba bazena v hotelu Post in zunanje 
savne v rezidenci Tolderhof, fitnes, otroška igralna soba v hotelu Post in rezidenci Tolderhof, ski depo, 
brezplačen WIFI internet, parkirno mesto. 
Obvezna doplačila: na recepciji: končno čiščenje: APP Komfort 49 €, APP Advance in Supreme 58 € in APP 
Grand 68 €, turistična taksa 1,70 €/os./dan (od 14. leta dalje), ob rezervaciji: dodatna oseba 23 €/os./dan, 
otroci do 8. leta 13 €/os./dan. 

NAJEM/TEDEN 

1/2-4 KOMFORT 

najem za 

2 osebi 

1/2-4 ADVANCE 

najem za 2 

osebi 

1/2-4 SUPREME 

najem za 2 

osebi  

1/4-6 GRAND 

najem za 4 

osebe  

6.12.-22.12. 539 611 671 1163 

22.-29.12. 832 979 1133 1.875 

26.12.-6.1. 1.112 1266 1371 2.183 

5.1.-2.2. 622 685 804 1.357 

2.2.-2.3. 685 769 923 1.532 

2.3.-9.3. 818 986 1084 1.861 

9.3.-16.3. 685 769 923 1.532 

16.3.-27.4. 657 755 881 1.427 
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APARTMAJI PICULIN ★★★ 
Kronplatz, Italija 

Lega: priljubljeni apartmaji se nahajajo pribl. 200 m od žičnice in smučišča Piculin, ki povezuje Piculin s smučiščem 

Kronplatz. Opomba: smučarska proga v Piculin je črna in zelo zahtevna (možen povratek s kabinsko žičnico). 

Hotelska ponudba: recepcija, pralnica, shramba za smuči in smučarske čevlje, turška, finska in infra savna ter sobi za 

sprostitev, TV soba. 

Namestitev 

Apartma 

Vsi apartmaji so opremljeni z: SAT TV, telefon, sef, sušilec za lase. Nekateri apartmaji imajo balkon. 

Brezžični internet v vsakem apartmaju (omejen prenos podatkov). 

1/2-4 studio tip Nickl (pribl. 29-33 m2): dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom, raztegljivim kavčem in 

zakonsko posteljo, kopalnica (prha, WC). 

1/2-4 dvosobni tip Mati (pribl. 37 m2): soba z zakonsko posteljo in dnevni prostor z jedilnim kotom, ter raztegljivim 

kavčem, kopalnica (prha, WC). Med spalnico in dnevnim prostorom je prehodni prostor s kuhinjsko nišo. 

1/2-5 dvosobni tip Paola (pribl. 48 m2): mansardna soba (brez okna) z zakonsko posteljo in raztegljivim enosedom, 

dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, kopalnica (prha, WC). 

1/4-7 trisobni tip Julia (pribl. 61 m2): soba z zakonsko posteljo + 1 ležišče, manjša soba z 2 ločenimi ležišči, dnevni 

prostor z jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, ter kuhinjska niša v predprostoru, kopalnica (prha, WC). 

Dodatna ponudba: možnost doplačila za večerjo v hotelu Post (100 m), v sestrskem hotelu Kolfuschgerhof možnost 

uporabe spa in wellness centra (proti doplačilu). 

Živali: dovoljene (doplačilo, predhodna najava). 

Cena vključuje: najem apartmaja, stroške vode, elektrike in ogrevanja, posteljnino in brisače, uporabo shrambe za 

smuči in smučarsko opremo, parkirišče. 

Obvezna doplačila: turistična taksa 1,40 €/os./dan (od 14. leta dalje), končno čiščenje: APP Nickl 45 €, APP 

Mati/Paola 50 €, APP Julia 60 €/APP (gosti morajo kuhinjo počistiti sami, v nasprotnem primeru se od varščine 

odšteje 20 €), varščina 100 €/apartma. 

Doplačila po želji na recepciji: wellness 25 €/os./bivanje, domače živali 10-15 €/dan, zajtrk v restavraciji hotela Post 

10 €/os./dan večerja v restavraciji hotela Post 25 €/os./dan (hotel je oddaljen 100 m).  

 

Ski opening 

3x najem + smučarska karta Št. oseb/APP 
24.11.-22.12. 

3 noči/4 dni 

1/2-4 NICKL 

2 osebi 250 

3 osebe 236 

4 osebe 229 

1/2-4 MATI 

2 osebi 259 

3 osebe 245 

4 osebe 238 

1/2-5 PAOLA 

2 osebi 272 

3 osebe 256 

4 osebe 250 

5 oseb 235 
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1/4-7 JULIA 

4 osebe 275 

5 oseb 267 

6 oseb 261 

7 oseb 252 

Cena vključuje: najem apartmaja, 4-dnevna smučarska karta Kronplatz, stroške vode, elektrike in 
ogrevanja, posteljnino in brisače, parkirišče. 

Obvezna doplačila: turistična taksa 1,40 €/os./dan (od 14. leta dalje), končno čiščenje: APP Nickl 45 €, APP 

Mati/Paola 50 €, APP Julia 60 €/APP (gosti morajo kuhinjo počistiti sami, v nasprotnem primeru se od varščine 

odšteje 20 €), varščina 100 €/apartma. 

Najem APP/teden Št. oseb/APP 24.11.-25.12. 25.12.-1.1.  
1.1.-5.1. 

(4 nočitve) 
05.01.-2.2. 2.2.-2.3. 2.3.-9.3. 9.3.-26.4. 

1/2-4 NICKL 

2 osebi 570 1297 742 570 610 806 570 

3 osebe 757 1297 742 757 816 963 757 

4 osebe 943 1297 742 943 1023 1121 943 

1/2-4 MATI 

2 osebi 610 1376 786 610 630 854 610 

3 osebe 816 1376 786 816 845 1012 816 

4 osebe 1023 1376 786 1023 1061 1169 1023 

1/2-5 PAOLA 

2 osebi 668 1818 1039 668 688 904 668 

3 osebe 894 1818 1039 894 934 1061 894 

4 osebe 1140 1818 1039 1140 1174 1318 1140 

5 oseb 1248 1818 1039 1248 1287 1425 1248 

1/4-7 JULIA 

4 osebe 1376 2948 1685 1376 1416 1533 1376 

5 oseb 1622 2948 1685 1622 1671 1818 1622 

6 oseb 1867 2948 1685 1867 1926 2103 1867 

7 oseb 2015 2948 1685 2015 2083 2290 2015 
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APARTMAJI RESIDENCE BARON ★★★ 
Kronplatz, Italija 

Lega: nova apartmajska hiša se ponaša s sončno lego v St. Vigiliu. Gostom so na voljo zelo prostorni apartmaji z 

brezplačnim internetom in garažo. 

 

Namestitev 

Apartma 

Vsi apartmaji nudijo sušilec za lase, pomivalni stroj, mikrovalovno pečico, SAT TV in brezplačen wifi. 

Apartma BILO 1/2-4 (50 m2): spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor z  raztegljivim kavčem, jedilnim kotom in 

kuhinjsko nišo, TWC in balkon. 

Apartma TRILO 1/4-6 (70 m2): 2 spalnici (zakonska postelja, ločeni ležišči), dnevni prostor z  raztegljivim kavčem, 

jedilnim kotom in kuhinjsko nišo, TWC in balkon. 

Dodatna ponudba: pralno-sušilni stroj na kovance, garaža, shramba za smuči in smučarsko opremo. 

Živali: niso dovoljene. 

Cena vključuje: najem apartmaja, stroške elektrike, ogrevanja in vode, posteljnino in brisače, wifi, uporabo shrambe 

za smuči in smučarsko opremo. 

Obvezna doplačila na recepciji: končno čiščenje APP Bilocale 50 €/app, APP Trilocale 60 €/app, turistična taksa 1,70 

€/os./dan (od 14 let dalje). 

Akcije 

7=6 v terminu od 19.03.2019 dalje 

Ski opening 

Najem + smučarska karta 
30.11.-22.12. 

7 noči/8 dni 

APP 1/2-4 (2 osebi) 677,50 

APP 1/2-4 (3 osebe) 527 

APP 1/2-4 (4 osebe) 451,80 

APP 1/4-6 (4 osebe) 556,80 

APP 1/4-6 (5 oseb) 490,60 

APP 1/4-6 (6 oseb) 446,50 

Cena vključuje: najem apartmaja, 6-dnevno smučarsko karto Kronplatz, stroške elektrike, ogrevanja in 
vode, posteljnino in brisače, wifi, uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo. 
Obvezna doplačila: na recepciji: končno čiščenje APP Bilocale 50 €/app,  APP Trilocale 60 €/app, turistična 
taksa 1,70 €/os./dan (od 14 let dalje). 

Najem APP/teden 30.11.-22.12. 22.12.-29.12. 29.12.-5.1. 5.1.-2.2. 2.2.-9.3. 9.3.-17.3.. 17.3.-22.4. 

APP 1/2-4 903 1113 1281 903 1113 833 903 

APP 1/4-6 1323 1673 1925 1323 1673 1253 1323 

MINIMALNO BIVANJE 7 7 7 7 7 7 7 
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APARTMAJI RESIDENCE VALPICCOLA  ★★★ 
Civetta, Italija 

Lega: 350 m od smučarskih naprav, 500 m od kraja Civetta. 

Namestitev 

Apartma 

Studio BILO 1 (38 m2, 2 odrasla in 2 otroka):  dnevni prostor s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, zakonska postelja 

(raztegljiva), prehodni prostor s pogradom, kopalnica z WCjem, brezplačen Wifi, balkon. 

Apartma BILO 2 (50 m2, 5 oseb): dnevni prostor s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, zakonska postelja, spalnica 

(zakonska postelja ali ločeni ležišči), kopalnica z WCjem, brezplačen Wifi, balkon. Možnost 5. dodatnega ležišča 

(primerno za otroke) 

Živali: dovoljene (doplačilo, predhodna najava). 

Cena vključuje 

najem apartmaja, stroške vode, elektrike in ogrevanja, posteljnino in brisače, končno čiščenje (razen kuhinje, ki jo 

počistijo gosti sami), zunanje parkirišče in shrambo za smuči in smučarsko opremo, ki se nahaja zraven smučišča. 

Obvezna doplačila na recepciji: turistična taksa (od 13 let dalje), varščina 100 €. 

Doplačila po želji: uporaba wellness centra Dolomia (-20% POPUST), domača živali 100 €. 

Minimalno bivanje: 7 nočitev. 

NAJEM APP/TEDEN Studio BILO 1 Apartma BILO 2 

15.12.-26.12. 623 693 

26.12.-5.1. 1603 1813 

5.1.-2.2. 849 999 

2.2.-2.3. 899 1199 

2.3.-9.3. 949 1149 

9.3.-16.3. 799 999 

16.3.-30.3. 749 949 
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