LOKACIJA IN NAMESTITEV V ČASU SIMPOZIJA NOVI IZZIVI V AGRONOMIJI od 31. 1. ‐ 1. 2. 2019

Kongresni Center hotela Thermana Park
Laško: https://www.thermana.si/lokacija

NAMESTITEV V ČASU SIMPOZIJA
Udeležencem dogodka ponujamo namestitev v
hotelih Thermana Park Laško (188 SOB) in
Zdravilišče Laško (157 SOB).
Cena namestitve (omenite, da ste udeleženci simpozija)
ZA UDELEŽENCE po osebi na noč
nočitev z zajtrkom v enoposteljni
sobi
nočitev z zajtrkom v dvoposteljni
sobi

Hotel Thermana Park
Laško**** superior
141,00 EUR – 40% =
84,60 EUR
111,00 EUR – 40% =
66,60 EUR

Hotel Zdravilišče
Laško****
105,00 EUR – 30% =
73,50 EUR
85,00 EUR – 30% =
59,50 EUR

Doplačila:
‐
turistična taksa se zaračunava po odloku Občine Laško
‐
doplačila za balkon, Savinjo … ‐ brezplačno
Cena vključuje nočitev in samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene hotela Thermana Park Laško in
Zdravilišče Laško ter vstop v fitnes. Kopanje tudi popoldan na dan odhoda. Soba je na dan prihoda na
razpolago po 14. uri, na dan odhoda do 11. ure.
UGODNA PONUDBA ZA PODALJŠANO BIVANJE UDELEŽENCEV IN ZA SVOJCE
Udeležence vabimo, da po zaključenem dogodku podaljšajo svoje bivanje in povabijo na oddih svoje
spremljevalce.
CENA: 59,00 EUR / osebo / dan
Cena vključuje namestitev v dvoposteljni sobi, polpenzion, neomejen vstop v bazene, dnevno vstop v fitnes,
uporabo kopalnega plašča, dostop do interneta, program animacije, sprostitve in rekreacije.
Na program veljajo redni otroški popusti:
do 5 let GRATIS (spijo s starši)
od 5 do 10 let starosti: ‐ 50 % na dodatnem ležišču, ‐ 30 % na svojem ležišču
od 10 do 15 let starosti: ‐ 40 % na dodatnem ležišču, ‐ 20 % na svojem ležišču
KONTAKT ZA REZERVACIJE: mail: info@thermana.si, tel: 03 4232200 ali 03 4232100
Udeleženci naj ob rezervaciji povedo datum in naziv kongresa.
DOSTOP in PARKIRNA MESTA so zagotovljena neposredno ob kongresnem centru (170 mest) ali v plačljivi
garažni hiši (277 mest). Garažna hiša je logistično odlično povezana s kongresnim hotelom (kongresni
center ‐ hotel ‐ wellness‐spa center ‐ restavracije).
Cene parkiranja v garažni hiši so sledeče:
do 3 ure: brezplačno, od 3 ure do 5 ur: 2,00 EUR, od 5 ur do 12 ur: 3,00 EUR, od 12 ur do 24 ur: 5,00 EUR

