LOKACIJA

Recepcijska služba
Maona d.o.o.
Cankarjevo nabrežje 7, Piran

PORTOROŽ-BELI KRIŽ
in LUCIJA

tel.: 05 673 45 20
Terme Čatež
recepcija kampa

TERME ČATEŽ
in BREŽICE

KRANJSKA GORA

tel.: 07 493 5010
Đorem s.p.
Čičare 5
Kranjska Gora
tel.: 04 588 1727,
gsm: 041 722 597

LD Turizem Darja Lazar s.p.
Mencingerjeva 10
Bohinjska Bistrica
BOHINJSKA BISTRICA

tel.: 04 574 7600

Delovni čas recepcije

Stroški turistične takse in prijave, ki jo je uporabnik dolžan plačati na recepciji ob dvigu ključev

Za dvig ključev se predhodno
dogovorite na telefonski
št.: 05 673 45 20

Turistična taksa znaša 2,50 EUR oseba/dan, za otroke od 7. do 18. leta 1,25 EUR oseba/dan. Plačila takse so oproščeni otroci do
dopolnjenega 7. leta starosti.
Stroški prijave znašajo 4,00 EUR po osebi/enkratno.
Turistična taksa znaša 2,50 € oseba/dan, za otroke od 7. do 18. leta 1,25 € oseba/dan. Plačila takse so oproščeni otroci do dopolnjenega 7.
leta starosti in invalidi ob obvezni predložitvi invalidske izkaznice ob prihodu na recepcijo.

vsak dan od 0.00 do 24.00 ure,

vhod v kamp z avtomobilom je možen od 06.00 do Prijavnina se plača v enkratnem znesku 1,50 € na osebo od dopolnjenega 7. leta starosti dalje. Plačila prijavnine so oproščeni otroci do
23.00 ure
dopolnjenega 7. leta starosti ter vse osebe, ki so oproščene plačila turistične takse. .

vsak dan od 11.00 do 13.00 ure
in od 17.00 do 19.00 ure

V času jeseni do 26.12.2018
- Ponedeljek - petek od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 18.00 ure
- Sobota od 9.00 do 15.00 ure
- Nedelja in prazniki od 9.00 do 12.00 ure
od 27.12.2018 do 2.3.2019
- Ponedeljek - sobota od 9.00 do 18.00 ure
- Nedelja in prazniki od 9.00 do 13.00 ure

Od 1.1.2019 dalje so spremenjene cene turistične takse in sicer: Turistična taksa za odrasle znaša 2,00 EUR na dan, za otroke od 7. do 18.
leta pa 1,00 EUR na dan. Otroci do 7. leta starosti in invalidi so plačila takse oproščeni.
Stroški prijave znašajo 3,00 EUR po osebi/enkratno. Za otroke do 7. leta prijavnine ni.
V kolikor bodo gosti želeli dvigniti ključe izven delovnega časa recepcije, jim bo na recepciji zaračunan strošek v vrednosti 30,00
EUR.

Turistična taksa znaša:
Odrasli: 2,00 EUR oseba/dan
Za otroke od 7. do 18. leta 1,00 EUR oseba/dan
Otroci do 7. leta starosti so plačila takse oproščeni.
Stroški prijave znašajo 1,50 EUR na osebo.
Turistična taksa znaša:
Otroci do 7 leta brez takse.
Otroci od 7 do 18 let: 1,00 EUR/nočitev
Odrasli od 18 let dalje: 2,00 EUR/nočitev
Stroški prijave-odjave/osebo/ za cel termin bivanja: 5,00 EUR po odrasli osebi in 3,00 EUR po otroku.

Recepcija hotela Planja
ROGLA

BOVEC, Kaninska vas

tel.: 03 757 7100

vsak dan od 00.00 do 24.00 ure

Tusi d.o.o.,
Kaninska vas 7
5230 Bovec

Obratovalni čas recepcije:

tel.: 05 389 6333
gsm: 041 772 957
Recepcija Vabo v Lukovem
domu
tel.: 02 88 39 870
02 88 39 871

KOPE

Ponedeljek – sobota: 8:00-12:00, 16:00-18:00
Nedelja, praznik: 9:00-12:00. 16:00-18:00

Turistična taksa se plačuje z gotovino:
Odrasli: 2,00 €/noč;
Otroci 7-18 let: 1,00 €/noč;
Recepcijske storitve : 0,44 € po osebi na dan

Delovni čas recepcije:
-

od ponedeljka do četrtka 8:00 do 21:00
od petka do sobote 8:00 do 22:00
nedelja in prazniki 8:00 do 20:00

Turistična taksa znaša:
1,50 EUR za odraslo osebo na dan
0,75 EUR za otroke od 7. do 18. leta na dan
otroci do 7. leta so oproščeni plačila TT
Stroški prijave znašajo 1,00 EUR na osebo/enkratno.

Do 1. 4. 2019
- Ponedeljek - petek od 8.00 do 16.00 ure
- Sobota od 9.00 do 12.00 ure
- Nedelja in prazniki ZAPRTO

ROGAŠKA SLATINA

Od 1. 4. 2019 do 1. 10. 2019
Agencija Flucher
- Ponedeljek - petek od 8.00 do 17.00 ure
Kidričeva 29, Rogaška slatina - Sobota od 9.00 do 12.00 ure
- Nedelja in prazniki ZAPRTO
tel.: (03) 819 0204
gsm: 051 612 015

Turistična taksa znaša:
2,50 EUR za odraslo osebo na dan
1,75 EUR za otroke od 7. do 18. leta na dan
otroci do 7. leta so oproščeni plačila TT

