
5 polpenzioni + TT 

Vodice za 200€  

hotel PUNTA **** 

 

bivanje možno tudi ostale dni v terminu od petka 24. aprila do torke 3. maja 2020   

 

DATUM PRIJAVE do 30.3.2020 oz. do popolnitve kapacitete. Prijava velja s plačilom 50% 

akontacije, poplačilo preostalega zneska se izvrši do 23.4.2020. 

PRIJAVITE SE LAHKO PRI: Andreju 041/756310, e-naslov : andrejf@zips.si 

CENA VKLJUČUJE VSE STROŠKE POLENZIONA, TUDI TURISTIČNO TAKSO. NE 

PA TUDI DODATNIH STROŠKOV PIAČE, WELNESA, … KAR NI V PONUDBI. 

  

Dodaten polpenzion 40,00€, po dnevih najmanj 3 dni 45,00€ (polpenzion s TT).  

Otroci do 2 do 11,99 let brezplačno skupaj s starši (dve starejši osebi v sobi). 

Otroci do 2 let do 6,99 na drugem ležišču 70% popusta. 

Otroci do 7 let do 11,99 na drugem ležišču 50% popusta. 

Odrasli nad 12 let dalje, na tretjem ležišču 20% popusta 

Doplačilo za sam v sobi  doplačilo 17.50 (na dan). 

Hotel ima tudi svoje parkirišče, katerega koriščenje pa je na žalost potrebno doplačati 5€ na 

dan, lastnik baze je obljubil, da imajo potapljači brezplačno. Lahko seveda parkirate tudi 

drugje v mestu, brezplačno.  

 

Vse sobe so klimatizirane, balkon s pogledom na morje, hladilnik, TV s satelitskim 

programom, internet. Brezplačno se koristi še notranji bazen z ogrevano (32. st.C) sladko 

vodo, koriščenje fitnesa in ostale usluge v wellness relaks in SPA coni. Cena vključuje tudi 

turistično takso. 

 

Več si lahko pogledate na spletni strani hotela.   

  

Organizirano bo potapljanje ( v terminu 25.4.-30.4.2020, lahko tudi kasneje če bo interes) v 

potapljaški bazi, ki je v centru Vodic. Svojo opremo (obleko, regulator, kompenzator, … ) 

boste lahko pustili na barki oz v bazi, ali si jo odnesli v hotel. Cena dveh potopov v enem 

izplovu barke je 28€ cena samo enega potopa je 18€ vključuje prevoz na potop in jeklenko z 

zrakom + uteži. Za tri zaščitene lokacije potapljanja (Franceska di Rimini, Gladiator in avion 

Stuke) je doplačilo 10€ po potopu.Možen je tudi potop popoldan, če bo dovolj prijavljenih. 

 

Prevoz na potop je organiziran z barko, na njo lahko gredo tudi ne-potapljači. Potopi bomo 

izvedli, če bo zanj prijavljenih najmanj 3. Potapljači + vodja potopa. Na barko lahko gre 

maksimalno 11 potapljačev + vodja potopa. Popust na izposojo opreme 30% na cenik baze. 

Akontacija za potope je 15€ po prijavljenem potopu ob rezervaciji hotela. Prednost pri 

potopih bodo imeli potapljači, ki bodo bivali v hotelu. 

 

Na e-naslov andrejf@zips.si lahko naslovite tudi kakšno vprašanje. 

 

Za prijavo izpolnite obrazec in ga pošljete na andrejf@zips.si. Po telefonu ++/386/41/756310 

se lahko dogovorite tudi za plačilo akontacije.  Akontacijo lahko plačaš na TRR: SI56 

600000000543271, ZIPS-Združenje inštruktorjev potapljanja Slovenije, Osojnikova 4a, 

2000 Maribor, SWIFT: HLONSI22, Banka: Hranilnica LON, d.d. Kranj, poslovalnica 

Maribor 

 

 

CENE VELJAJO ZA VSE (ČLANE IN NEČLANE ZIPS-a in PDM-ja). VABLJENI 

TUDI PRIJATELJI IN ZNANCI. 
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