SINDIKAT Elan, Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem
tel: 04 53 51 101, e-naslov: elanletovanjecatez@gmail.com

POČITNIŠKE HIŠICE SINDIKATA ELAN (27, 30 in 32 – 3 enote) – TERME ČATEŽ
Sindikat Elan ima v Termah Čatež tri počitniške enote. Vse tri so v neposredni bližini kopalnega kompleksa
Term (od zimske termalne reviere so oddaljene cca 100m). Hiške ponujajo udobno namestitev do 4+2 osebe.
V zgornjih prostorih so 4 ležišča, v pritličju pa je raztegljiv kavč za dve osebi.
Enote so spodaj in zgoraj klimatizirane, klime po potrebi ohlajajo in ogrevajo prostore. Za dodatno
ogrevanje je poskrbljeno z električnimi radiatorji. V hiški je spodaj manjša dovolj udobna kuhinja z vsem
priborom, večji hladilnik z zamrzovalno skrinjo, jedilni kot nad katerim s TV aparati, spodaj pa so tudi
obnovljene dovolj udobne kopalnice z WC. Pred enotami je tlakovano parkirišče za dva avtomobila in
prijeten nadstrešek s klopema in mizo za prijetno posedanje v senci!
Menjava v enotah je ob 12. uri. Gostje se lahko kopate že prvi dan od pričetka obratovanja (9. ure), vendar
se v enote lahko vselite šele po 12. uri. Zadnji dan se lahko kopate še po 12. uri ob plačilu kavcije za karte
na recepciji avtokampa, vendar se morate odjaviti in vrniti ključe na recepciji kampa do 12. ure.
V enotah uporabljajte lastno posteljnino in brisače, navedeno pa si je možno z doplačilom izposoditi
na recepciji kampa. ENOTE JE POTREBNO PRED ODHODOM TEMELJITO OČISTITI, navedeno
lahko storite sami, ali pa se dogovorite za čiščenje s spodaj navedenima čistilnima servisoma.
1. Čistilni servis Mervič, d.o.o. iz Krškega ( ki ima v ponudbi tudi čiščenje enot v lasti Term Čatež)
Doplačilo za čiščenje enote je 30,00 eur z vključenim ddv.
Lahko jih kontaktirate telefonsko 041 704 230 ali 031 704 230, lahko tudi preko e-pošte
mervic.tatjana@gmail.com
2. Posredništvo in storitve Zlatko Urek s.p. Kapele 33 a, 8258 Kapele, kjer je cena 10,00 eur na uro.
tel: 051 428 503 ali 069 625 789, lahko pa tudi preko e-pošte zlatko.urek@gmail.com
Čiščenje enot lahko naročite tudi direktno pri nas ob rezervaciji, kjer ob prijavi tudi poravnate stroške
čiščenja. V primeru čiščenja je potrebno hiške zapustiti najkasneje do 10. ure.
Cena koriščenja enot:
Koriščenje enote le dva dni v vikend terminu (petek – nedelja) 60,00 eur/dan
Do 15.4.2019 in od 1.10. do 21.12. – 50,00 eur /dan
Od 15.4. do 15.6. 2019 in od 2.9. do 1. 10. – 55,00 eur / dan
Od 15.6. do 1.9.2019 – 80€/dan
Od 1. 10. do 21. 12. 2019 – 55,00 eur /dan
Od 21.12. 2019 do 5.1.2020 – 120,00 eur/dan
V času praznikov in šolskih počitnic je cena + 20,00 eur na osnovno ceno / dan (feb., maj¸, oktober)
V ceno je vključenih do 6 kart za kopanje, ki omogočajo 2 časovno neomejena vstopa v zimsko ali poletno
Termalno reviero dnevno. DODATNA UGODNOST. Vsakemu gostu v času bivanja pripada 1x obisk
Savna parka za 3 ure med tednom, ponedeljek-petek. razen v terminih 01.01.-06.01.2019, 15.2..-3.3.2019,
19.4. – 5.5.2019, 25.10. – 3. 11.2019 in 20.12. -31.12.2019.
Popusti:
Pri rezervaciji 2 dni pred odhodom nudimo do 30% popust v primeru nezasedenosti kapacitet.
Infastruktura: Parkirišče, nadstrešnica.
VPIS V KNJIGO GOSTOV JE OBVEZEN!

Vse morebitne pripombe in zapažanja vpišite v knjigo gostov, še posebej pomanjkljivosti. Mogoče manjše
napake popravite sami, za vse večje napake pa se obrnite na Sindikat Elan – Tatjana Justin te. 04 53 51 101,
oz. direktno na recepcijo avtokampa, ali nam pošljite e-pošto elanletovanjecatez@gmail.com
Prosimo vas, da ob prihodu in odhodu opravite inventuro stanja inventarja!
V KOLIKOR REZERVACIJO STORNIRATE, NAS O TEM PRAVOČASNO OBVESTITE
Strogo prepovedano je voditi domače živali v enote – v slučaju kršitve zaračunavamo dvakratno ceno
najema! PREPOVEDANO KAJENJE! Vsi koristniki Elanovih počitniških enot v enotah letujejo na
lastno odgovornost in po pravilih, ki jih določa recepcija avtokampa in Sindikat Elana!

Begunje, 1. 1. 2019

Avguštin Pirkovič,
predsednik sindikat Elan

