
 

 

V HRIBE S TURISTIČNIMI BONI 
 

POHORJE – GRAND HOTEL BELLEVUE 4*  
nočitev z zajtrkom, neomejen vstop v savne 

  
maj, junij, sept , okt (do 22.10),nov ( do 2.11.) dec( do 28.12.) 

1/ 2 +1 soba, cena na osebo za 3 noči: 295 € = 150 € 
1/2 +2 soba, cena na osebo za 3 noči:  325 € = 180 €  

 
julij, avgust 

1/ 2 +1 soba, cena na osebo za 3 nočitve: 295 € = 180 € 
1/2 +2 soba, cena na osebo za 3 noči:       325 € = 210 €  

 
Prvi otrok do 12 let na dodatnem ležišču gratis, drugi -50% 

 
KRANJSKA GORA, GOZD MARTULJEK – HOTEL ŠPIK 3/ 4*  

polpenzion, kopanje v bazenih 
 

Vsak dan od 6.4. – 22.4., 3.5. – 3.6., 4.10. – 23.12.2021 
dvoposteljna soba 4* , cena na osebo za 2 noči: 108 € 
dvoposteljna soba 3*, cena na osebo za 2 noči:    88 € 

 
Vsak dan od 23.4. – 2.5., 4.6. – 17.6., 13.9. – 3.10. 2021 
dvoposteljna soba 4* , cena na osebo za 2 noči: 126 € 
dvoposteljna soba 3*, cena na osebo za 2 noči:  100 € 

 
Vsak dan od 18.6. – 12.9.2021 

dvoposteljna soba 4* , cena na osebo za 2 noči: 140 € 
dvoposteljna soba 3*, cena na osebo za 2 noči:  116 € 

 
BLED – BLED ROSE HOTEL 4* 

nočitev z zajtrkom, uporaba Rose Wellnessa 
 

Vsak dan od 22.10. – 27.12.2021 
dvoposteljna soba, cena na osebo na noč: 170 € 

 
Vsak dan do 2.7., 10.9. – 21.10.2021 

dvoposteljna soba, cena na osebo na noč: 200 € 
 

Vsak dan od 3.7. - 9.9., 28.12. – 2.1.2022 
dvoposteljna soba, cena na osebo na noč: 230 € 

 

            
ROGLA – NAJEM BUNGALOVA ali APARTMAJA 

vključena posteljnina in brisače, kopanje v bazenu h. Planja 
 

Vsak dan od 4.4. – 4.7., 15.8. – 21.11.2021 
Bungalov Macesen 4*  

1/ 4 bungalov, cena najema za 2 noči: 214 €  
Bungalovi Rogla 3* in apartmaji Jurgovo 3*   

1/ 2, 1/ 2+1 bungalov, cena najema za 2 noči: 154 €  
1/ 4+2, 1/ 3 +3, 1/ 4 +3 bungalov, cena najema za 2 noči: 182 €  

 
Vsak dan od 4.7. – 15.8.2021 

Bungalov Macesen 4*  
1/ 4 bungalov, cena najema za 2 noči: 224 €  

Bungalovi Rogla 3* in apartmaji Jurgovo 3*   
1/ 2, 1/ 2+1 bungalov, cena najema za 2 noči: 162 €  

1/ 4+2, 1/ 3 +3, 1/ 4 +3 bungalov, cena najema za 2 noči: 190 €  

 
KEKČEVA DOŽIVETJA V KRANJSKI GORI  

 polpenzion, sankanje na poletnem sankališču, vstop v bazene,.. 
 

Vsak dan od 29.3. – 27.5., 9.10. – 25.11.2021 
Ramada Resort Kranjska Gora 4*  

dvoposteljna soba, cena na osebo za 3 noči: 171 € 
hotel Kompas 4*  

             dvoposteljna soba, cena na osebo za 3 noči: 162 € 
Ramada hotel & Suites 4* 

dvoposteljna soba, cena na osebo za 3 noči: 156 € 
 

Vsak dan od 28.5. – 8.7., 20.8. – 8.10.2021 
Ramada Resort Kranjska Gora 4*  

dvoposteljna soba, cena na osebo za 3 noči: 201 € 
hotel Kompas 4*  

             dvoposteljna soba, cena na osebo za 3 noči: 195 € 
Ramada hotel & Suites 4* 

dvoposteljna soba, cena na osebo za 3 noči: 180 € 
 

Vsak dan od 9.7. – 19.8.2021 
Ramada Resort Kranjska Gora 4*  

dvoposteljna soba, cena na osebo za 3 noči: 255 € 
hotel Kompas 4*  

             dvoposteljna soba, cena na osebo za 3 noči: 237 € 
Ramada hotel & Suites 4* 

dvoposteljna soba, cena na osebo za 3 noči: 219 € 
 

Prvi otrok do 12 let na dodatnem ležišču gratis 

  
LUŠTNE POČITNICE NA ROGLI  

nočitev z zajtrkom, kopanje v bazenih, savne ( pri hotelih)  
 

Vsak dan od 4.4. – 4.7., 15.8. – 21.11.2021 
Hotel Natura 4*  

dvoposteljna soba, cena na osebo za 2 noči: 118 € 
Hotel Planja 4*/ hotel Rogla 3*superior 

dvoposteljna soba, cena na osebo za 2 noči: 104 € 
Bungalovi Macesen 4* 

dvoposteljna soba, cena na osebo za 2 noči: 86 € 
Hotel Brinje 3*, bungalovi Rogla 3*  

dvoposteljna soba, cena na osebo za 2 noči: 78 € 
 

Vsak dan od 4.7. – 15.8.2021 
Hotel Natura 4*  

dvoposteljna soba, cena na osebo za 2 noči: 126 € 
Hotel Planja 4*/ hotel Rogla 3*superior 

dvoposteljna soba, cena na osebo za 2 noči: 112 € 
Bungalovi Macesen 4* 

dvoposteljna soba, cena na osebo za 2 noči: 92 € 
Hotel Brinje 3*, bungalovi Rogla 3*  

dvoposteljna soba, cena na osebo za 2 noči: 84 € 
 

Otroci do 3 let brez ležišča gratis,  
od 3-12 let na dodatnem ležišču – 30%,…. 

Za spremembe cene organizatorja ne odgovarjamo. Za dodatne informacije o objektih se obrnite na agencijo. 


