
 

 

DRUGA PREDPRODAJA IN PONUDBA NAJEMA APARTMAJEV ZA SMUČARSKE POČITNICE APARTMAJSKE HIŠE 
ROGLA »POHORSKE HIŠE«– SINDIKAT 

Spoštovani, 
Glede na dober odziv prve predprodaje apartmajev v Apartmajski hiši Rogla na Jurgovem, smo se v drugem pred  
prodajnem terminu odločili ponudili članom vašega sindikata ugodno ponudbo za bivanje v Pohorskih hišah 1 
http://www.rogla-apartments.si/index.php/sl/apart/catid/3-pohorska-hia-1 in 2 http://www.rogla-
apartments.si/index.php/en/apart/catid/4-pohorska-hia-2 V  sezoni, ki se počasi začenja,  nudimo članom 
vašega sindikata ob rezervacijah in predplačilu v decembru posebne cene in pogoje za zimske počitnice.  Na naši 
spletni strani www.rogla-apartments.si si lahko ogledate živo sliko iz Apartmajske hiše Rogla,ker že imamo sneg 
in  bodo gostje, ki bivajo v Pohorskih hiša Lukanja, lahko parkirali in puščali smučarsko opremo. Vsem gostom, ki 
bodo svoje bivanje rezervirali in vplačali do petka 20.12.2017 smo pripravili res ugodno ponudbo z minimalnimi 
doplačili. Več si lahko ogledate v priloženem letaku, osnovno ponudbo z ogledom vseh tudi prenovljenih 
apartmajev pa na spletni strani www.rogla-apartmens.si:  

 
Tedenski najem Pohorska hiša 1 Lukanja  apartma 1/ 4+2 :  

       
Sezona A = 380 Eur (Počitnice)  Sezona B = 297 Eur  
 
Tedenski najem Pohorska hiša 1 Lukanja  apartma 1/ 4 :   

    
Sezona A = 340 Eur (Počitnice)   Sezona B = 255 Eur  
 
Tedenski najem Pohorska hiša 2 Lukanja  apartma 1/ 4+2 :  

     
Sezona A = 380 Eur(Počitnice)    Sezona B = 297 Eur  
 
Tedenski najem Pohorska hiša 2 Lukanja  apartma 1/ 4+2 :  

       
Sezona A = 340 Eur (Počitnice)   Sezona B = 255 Eur  

http://www.rogla-apartments.si/index.php/sl/apart/catid/3-pohorska-hia-1
http://www.rogla-apartments.si/index.php/en/apart/catid/4-pohorska-hia-2
http://www.rogla-apartments.si/index.php/en/apart/catid/4-pohorska-hia-2
http://www.rogla-apartments.si/
http://www.rogla-apartmens.si/


 

 

Sauna  v Pohorski hiši 2: 

     
   
 
BOŽIČNI PAKET S SMUČARSKO VOZOVNICO 
V terminu božičnih praznikov smo za vas pripravili poseben paket s pet dnevnim najemom 
apartmaja  23. – 28.12.2018 in eno prenosno smučarsko vozovnico: 

 Apartma 1 / 4 = 350 Eur z 1 prenosno smučarsko vozovnico ( brez prenosne smučarske vozovnice za 5 

dni =  SAMO 250 Eur) 

 Apartma 1 / 4 +2 = 390 Eur z 1 prenosno smučarsko vozovnico ( brez prenosne smučarske vozovnice za 

5 dni =  SAMO 290 Eur) 
 
*6 dnevna prenosna smučarska vozovnica s popustom za zgodnje rezervacije ob predplačilu do 
20.12.2017  ob rezervaciji apartmaja samo 135 Eur . Na ostale apartmaje in storitve vam nudimo 10% 
popusta.  
 
Ponudba velja za vse rezervacije izvršene do 20.12.2017 
SEZONE: 
A:                                         23.12.2017 - 12.01.2018; 17.02.2018 – 02.03.2018  ( Novoletni termin razprodan) 

B:                                         29.11.2017 – 22.12.2017 
                                            13.01.2018 – 16.02.2018  
                                            03.03.2018 – 29.03.2018 
 
Obvezna doplačila( NOVO):  
* Doplačilo za končno čiščenje 30 Eur /apartma 
* Prijava 5 Eur/osebo 
* Doplačilo za turistično takso in zavarovanje ( odrasli 1,5 Eur osebo/dan, otroci 1 Eur osebo/dan) 
 
Dodatna doplačila za storitve v primeru koriščenja: 
* Doplačilo za dodatno osebo, (v kolikor je namestitev mogoča) / 15 Eur/ dan 
* Komplet posteljnine za eno osebo ( rjuha, prevleka, vzglavnik, brisača) / 10 Eur  
* Tedenski najem saune s predrezervacijo v Pohorski hiši 60 Eur/teden + stroški električne energije po 
števcu. Najem saune ( Jurgovo/ Lukanja)  za do 4 osebe in do 120 minut = 30 Eur, 1 brisača ali rjuha 
za saunanje 2 Eur 
* Doplačilo za hišne ljubljenčke znaša 10 Eur /dan 
* Možnost kurjenja v apartmajih in Klubskem prostoru. 1 vreča drvi = 10 Eur 
* Najem klubskega prostora na uro = 20 Eur 
* Izposoja ležalnika do 6 dni = 10 Eur 
* Doplačilo za prihod /odhod izmen termina rednih menjav ob sobotah  = 25 Eur/apartma 
 

 
 
 
 

Dandi d.o.o., Žlausova 5, 3212 Vojnik, ID number : 88295087 
Tel.: +38637812222; +386 51 655 016, e-mail: dandi@dandi.si, web: www.dandi.si   

mailto:dandi@dandi.si
http://www.dandi.si/

