Klasični in naturistični
kamp Sončni gaj


Klasično in FKK kampiranje, neomejen vstop v bazene, »All inclusive« kampiranje
z zajtrkom, večerjo in kopalno karto, posebna ponudba za družine - 3, 5 ali 7 noči.

info@camping-slovenia.com
www.camping-slovenia.com

Sava Hotels & Resorts

Cenik
2019

Klasični in naturistični kamp Sončni gaj ***
Sezona

29. 3.–3. 11. 2019*

Bivanje na osebo na noč + KOPALNA KARTA

15,50 €

Prihod po 20.00 uri + KOPALNA KARTA

10,00 €

All inclusive – polpenzion + kopalna karta + elektrika

26,50 €

Podaljšano bivanje na dan odhoda + KOPALNA KARTA

5,00 €

Elektrika (16 A) / noč

4,00 €

Pes na vrvici / noč

3,00 €

Stojnina za prazno prikolico na dan

3,00 €

*Kamp bo odprt tudi v terminih 1. 1.–28. 3. 2019 in 4. 11.–31. 12. 2019 glede na vremenske razmere.
Cene v € vključujejo DDV. Turistična taksa in prijavnina nista vključeni v cenah. Pridružujemo si pravico do
spremembe cen.

POPUSTI ZA OTROKE:
0–5,99 let brezplačno, 6–14,99 let 30% popusta

POSEBNA PONUDBA ZA DRUŽINE:

CENA VKLJUČUJE:
• prostor za postavitev avtodoma, prikolice ali šotora,
parkirni prostor za avtomobil,
• NEOMEJEN vstop (z dvournim zamikom) v bazene Term
Banovci,
• bivanje in kopanje na dan odhoda do 12.00 ure in
možnost doplačila podaljšanega dnevnega bivanja s
kopalno karto,
• 5 EUR bon za wellness storitve.

21. 6. – 7. 9. 2019

ALL INCLUSIVE PONUDBA:
Cena vključuje bivanje s polpenzionom in kopalno karto
ter elektriko na parceli. Minimalno bivanje je 2 noči.
DRUŽINE:
Terme Banovci slovijo po svojih animacijskih programih, ki iz družinskih počitnic ustvarjajo nepozabne
spomine.

3 noči

5 noči

7 noči

129 €

195 €

252 €

Cene veljajo za družino (2 odrasla + največ 3 otroci do
11,99 let) in vključujejo bivanje, neomejen vstop v bazene Term Banovci (2- urni zamik), elektriko in animacijo
za otroke. Dodatni popusti so izključeni.
POPUSTI NA BIVANJE:
• članski popusti: CCI, CCS, ÖCC, CCA, DCC, ADAC/ANWB
Camping Key, DCU, Camperlife, PleinAir, ACSI, ANWB,
TCS ... 10 %,
• daljše bivanje: nad 7 noči 5%, nad 14 noči 10 %.
Opombe: maksimalni seštevek popustov je 20 %. Člani
večih klubov lahko uveljavijo samo 1 članski popust.
Pri All inclusive ponudbi veljajo samo popusti za daljše
bivanje (nad 7 in 14 noči)!

Terme Banovci
Banovci 1 a, 9241 Veržej | T: 02 513 1440 | F: 02 58 71 703
terme.banovci@terme-banovci.si | www.camping-slovenia.com

Latitude [N]: 46.57148
Longitude [E]: 16.17155

