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Kamp Terme 3000

Cenik kampiranja (v EUR) za leto 2022



1.4. - 5.11. 3.1. - 31.3.
6.11. - 2.1.

Oseba - brez kopanja max. 2 noči 13,90 10,70

Oseba + kopalna karta 19,90 16,70

Oseba + kopalna karta -prihod po 18. uri 15,90 12,70

Oseba - All inclusive (kopanje,polpenzion, elekt.) - min. 2 noči 32,90 *** 29,70 ***

Parcela brez elek., 2 os.+ 1 otrok - min. 2 noči 39,80 ** 33,40 **

Parcela z elek. + 2 osebi, min. 5 dni - 32 *

Podaljšano bivanje in kopanje ob odhodu 8 6

Otroci stari od 6 do 15 let -30% -30%

Otroci mlajši od 6 let gratis gratis

Pes 3 3

Elektrika 4,20 4,20

Turistična taksa 1 1

Prijava 1 1

*Posebna ponudba - 2 odrasli osebi v nizki sezoni vključuje parcelo z elektriko in kopalne karte. Minimalno bivanje je 5 noči, dodatni
popusti so izključeni.

**Družinski paket 2 odrasla + 1 otrok do 12. leta velja le v določenih terminih za min. 2 noči - višja cena velja v terminih 7.4. - 2.5. & 24.6. -
4.9. & 28.10. - 6.11., nižja pa v terminih 28.1. - 27.2. & 23.12. - 2.1. Elektrika se doplača, prav tako tudi dodatni otroci.



*** Cena paketa All Inlcusive vključuje kampiranje s polpenzionom, kopanje in elektriko na parcelo - ni možno v terminu 31.12. - 1.1.

Cena kampiranja vključuje:

-prostor za postavitev šotora ali prikolice ali avtodoma in parkirišče za avto,

-neomejen vstop (z dvournim zamikom med vstopoma) v zunanje in notranje bazene kopališkega kompleksa hotela Termal in bazene
kompleksa Terme 3000 (14 zunanjih in notranjih bazenov),

- brezplačno na voljo finska savna z jacuzzijem v kopališču hotela Termal,

-bivanje in kopanje na dan odhoda do 12. ure, v primeru podaljšanja bivanja na dan odhoda se plača po ceniku

Popusti: - Avtokampi kamping kartica 10% na ceno osebe, bivanje nad 7 dni 5%, bivanje nad 14 dni 10%


