Ценовник

ТН "Мећавник“

За период 28.12.2021- 26.04.2022.

Цена полупансиона
по особи

Дневни најам
цена смештаја

СТРУКТУРА СОБЕ

СТРУКТУРА СОБЕ

ЦЕНА

ЦЕНА (ЗА ДВЕ ОСОБЕ)

ДВОКРЕВЕТНА СОБА МЕЋАВНИК

5.300,00 РСД

МАЛИ АПАРТМАН (за две особе)

12.600,00 РСД

ДВОКРЕВЕТНА СОБА СТАНДАРД

4.500,00 РСД

РЕЗИДЕНЦИЈА (за две особе)

15.800,00 РСД

ЈЕДНОКРЕВЕТНА СОБА МЕЋАВНИК

5.500,00 РСД

АПАРТМАН (за 2 до 4 особе)

13.500,00 РСД

ЈЕДНОКРЕВЕТНА СОБА СТАНДАРД

5.000,00 РСД

КУЋА (за 2 до 4 особе)

16.500,00 РСД

-У цену полупансиона су урачунати пансионски доручак и вечера

- У цене дневног најма није урачуната исхрана

-Цена ноћења са доручком умањује се за 600,00 од цене полупансиона

- Доплата за полупансион (пансионски доручак и вечеру)

-Доплата за пансионски ручак 1.000,00 динара по особи, дневно

износи 1.300,00 динара, по особи, дневно
- Доплата за пансионски ручак износи
1.000,00 динара, по особи, дневно

* Ценовник не важи у периоду од 30.12.2021 - 04.01.2022. и 22.04.2022 - 26.04.2022.

Услови боравка за децу у пратњи две одрасле особе
- деца узраста до 2 године бораве гратис
- деца узраста од 2 до 7 година бораве гратис уколико деле лежај са две одрасле особе; доплаћују 50%
пансионског оброка који користе
- деца узраста од 2 до 7 година имају 50% попуста на услугу полупансиона уколико користе одвојен лежај
- деца узраста од 7 до 12 година, имају 50% попуста на цену полупансиона уколико користе заједнички
лежај
- деца узраста од 7 до 12 година, имају 30% попуста на цену полупансиона уколико користе одвојен лежај
- деца узраста од 7 до 12 година која користе услугу дневног најма, имају 50% попуста на цену пансионског
оброка које користе
- за децу узраста преко 12 година, примењује се цена за одраслу особу

Општи услови продаје
- Цене су изражене по особи за ноћење на бази услуге полупансиона у који су урачунати пансионски доручак
и вечера
- Боравишна такса износи 100,00 динара по особи дневно, осигурање је 5,00 динара по особи дневно и
плаћају се посебно
- Боравишна такса за децу узраста од 7 до 15 година износи 50,00 динара дневно, осигурање је 5,00 динара
- Ако собу са француским лежајем или двокреветну собу користи једна одрaсла особа, примењује се цена
полупансиона у једнокреветној соби
- Ако собу са француским лежајем или двокреветну собу користи једна одрасла особа и једно дете од 2 до 7
година, за одраслог се примењује цена полупансиона у једнокреветној соби, дете борави гратис, a нa
пансионске оброке има 50% попуста
- Ако собу са француским лежајем или двокреветну собу користи једна одрасла особа и двоје децe узраста
од 2 до 12 година, за одраслог се примењује цена полупансиона у једнокреветној соби; деца од 2 до 7 година

бораве гратис, имају 50% попуста на цену пансионског оброка; деца од 7 до 12 годинa имају 50%
попуста на цену полупансиона која се примењује у двокреветној соби
- Ако собу са француским и једним додатним лежајем користе три одрасле особе, примењује се цена
двокреветне собе по особи
- Дневни одмор се користи у периоду од 14ч до 21ч и износи 50% од цене смештаја јединице која се
користи, по особи
- Коришћење базена, сауне, хамама, тениских терена, теретане, спортске дворане, као и биоскопских
пројекција не наплаћује се пансионским гостима
- Доручак и вечера се сервирају са изложбеног стола – ”шведски сто” уколико је у ТН Мећавник
смештено више од 30 особа; у супротном бира се једна од понуђених варијанти из сет менија.
- Дрвенград - ТН Мећавник задржава право наплате у складу са „Политиком накнаде штете“ у случају
непојављивања госта, отказа резервације или скраћења боравка
- Цене су рађене на паритету 1€=117 РСД и уколико дође до промене курса више од
5% Дрвенград – ТН Мећавник задржава право промене цена
- Улазак у смештајне јединице је од 14ч, а напуштање јединица је до 12ч. Уколико гост жели каснију
одјаву из јединице обавезан је да, на рецепцији, провери да ли је могуће продужити боравак уз
доплату 50% цене смештаја који користи
- За гарантовану резервацију гост је обавезан да уплати аванс у договору са службом рецепције
- Приликом пријаве на рецепцији, обавезна су лична документа за одрасле, здравствена књижица или
пасош за децу
- Агенцијска провизија од 5% до 7 % у зависности од броја особа

Посебни услови продаје
- Постоји могућност плаћања платним или кредитним картицама
- Неопходно је резервисати смештај
- Цене за групе се уговарају посебно
- Плаћање се врши авансно или по пријави на рецепцији ТН Мећавник
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