
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                           Cena v Eur 
                                                                                     Cena v Eur                        brez zajtrka na 
 NOČITEV Z ZAJTRKOM                          na osebo na dan              osebo na dan 

 

 Enoposteljna soba                                        46,50 €                        40,50 € 
 

 Dvoposteljna soba                                        36,50 €                           30,50 € 
 

 Triposteljna  soba                                        32,85 €                        26,85 € 
 

 Štiri posteljna soba                                      29,20 €                       23,20 € 

 
Cena vključuje : 
• Nočitev & samopostrežni zajtrk z domačimi dobrotami  
• Brezplačni brezžični dostop do interneta (wireless) v sobi, restavraciji in na letnem vrtu  
• Brezplačno parkiranje na parkirišču pred hotelom ali v pokriti garaži hotela  
• Brezplačen prevoz iz ali na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana vsak dan od 7.00 do 22.oo ure 
 
Turistična taksa ni všteta v ceno in znaša 1,15 € odrasli na dan, otroci (7.-18. leta) 0,58 € na dan 
Prijava v sobe: 0d 12h dalje, odjava do 12h 
 

 Doplačila v Eur po osebi na dan:            Popusti:      
Pol penzion   10,00 € Otroci do 6. leta v sobi s starši brezplačno 
Polni penzion  20,00  € Otroška posteljica brezplačno 
Pol penzion otroci  
(7.-14. leta)  5,00  € 

Otroci od 7. do 14. leta 
 v sobi s starši  30%                                   
Odrasli na dodatnem ležišču  10 % Polni penzion otroci  10,00  € 

(7.-14. leta) Bivanje 3 dni in več  10 % 
Hišni ljubljenčki  6,00  € Bivanje 7 dni in več  15 % 
Pozen odhod  50  % Skupina nad 10 oseb  15 % 
Dnevni počitek 30,00 € za 2 osebi 

 

Upokojenci  10% 
 

PREVOZI IZ LETALIŠČA in na letališče (Jožeta Pučnika-Ljubljana) 
Vsak dan od 7.00 do 22.00 ure - BREZPLAČNO 
Vsak dan od 22.00 do 7.00 ure  6,00 € po osebi v eno smer 

 

PARKIRANJE garaža ali parkirišče 7 dni in več s prevozom na letališče 
Parkirnina s prevozom na letališče   
7 - 1 4 dni od 28,00 € do 60,00 € 
Vse cene so v Eur in vključujejo ddv. Cenik velja od 01.01.2015 do preklica. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev. 
 
 

Pension Zaplata, Preša, d.o.o., Cerklje 
Tupaliče 32, 4205 Preddvor 

Tel: +386(0)4 255 62 50, Gsm: +386(0)31 637 088, Fax: +386(0)4 255 16 11 
Na spletu: www.pension-zaplata.com, E-naslov: pension.zaplata©siol.net 

 

 
  Hotelski cenik      2016  

http://www.pension-zaplata.com/

