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KAMP

CENIK PONUDBE 2022
PONUDBA

Bivanje po osebi na noč BREZ KOPALNE KARTE (tranzit)
*Bivanje po osebi na noč + KOPALNA KARTA
***„ALL INCLUSIVE“ polpenzion+kopalna karta
** Podaljšano bivanje na dan odhoda po 12. uri + KOPALNA KARTA
* Prihod po 20.00 uri + KOPALNA KARTA
Pes na vrvici / noč
Elektrika / noč
Parcela /noč
Stojnina za prazno prikolico

KLASIČNI KAMP
01.01.–1.11.2022
13,00 €
17,50 €
36,00€
8,00 €
15,50 €
3,00 €
5,00 €
4,50 €
7,50 €

FKK KAMP
01.03.-01.11.2022
14,50 €
18,50 €
37,00 €
9,00 €
16,50 €
3,00 €
5,00 €
4,50 €
7,50 €

V CENI JE VKLJUČENO:
* bivanje in kopalna karta (neomejeno kopanje z 2-urnim zamikom vstopa) do 12.00 ure na dan odhoda in
možnost podaljšanja z doplačilom ** za podaljšano bivanje s kopalno karto po 12.00 uri,
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*** All inclusive ponudba: cena vključuje bivanje s polpenzionom in kopalno karto (neomejeno kopanje z
2-urnim zamikom vstopa) v počitniški prikolici. Minimalno bivanje je 2 noči.
Če prikolica zaseda več kot 1 parcelo (do 70 m2) se stojnina oz. parcela na noč dodatno zaračuna 10,00€ na
noč
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POPUSTI:
OTROŠKI POPUSTI
* Od 0 do 5,99 let starosti
* od 6 do vključno 14,99 let starosti
POPUSTI ZA DALJŠE BIVANJE
* bivanje nad 7 noči
* bivanje nad 14 noči

brezplačno
30%

5% (»All inclusive« ponudba)
10% (»All inclusive« ponudba)

DRUGI POPUSTI
* Upokojenci slovenski
* za člane naturističnih združenj in
CCI, CCS,ÖCC, CCA, ADAC,ANWB,
DCC, AMZS, Avtokampi.si

5%
10%

Maksimalni seštevek popustov je 20%. Člani več klubov lahko uveljavljajo samo 1 članski popust. Popustov
ni možno uveljavljati pri paketni ponudbi (All inclusive), razen popustov na daljše bivanje (nad 7 oz. 14
noči). Popusti se ne nanašajo na stojnino, parcelo in plačilo elektrike.
Cene so v EUR in davek na dodano vrednost je vključen v cene. Terme Banovci d.o.o. si pridržuje pravico do
spremembe cen, glede na letno inﬂacijo ali poslovne odločitve.
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DDV je vračunan v ceni. Turistična taksa (1,00 EUR po osebi na noč ) in prijavnina (2,00 EUR po osebi ) nista
vključeni v ceni bivanja in se plačata posebej.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

terme-banovci.si

Puite se razvajati

