
  

Zdravilišče Radenci – zdravilišče s tradicijo, vrhunskim znanjem in zdravilno mineralno vodo. 

Diagnostični center za bolezni srca in ožilja. 

www.zdravilisce-radenci.si  

�
REZERVACIJA�HOTELA�za�čas�posvetovanja�

»Tehnični�in�vsebinski�problemi�klasičnega�in��
elektronskega�arhiviranja«,�Radenci,�10.�–�12.4.2013�

 
Prosimo, da rezervacije izvršite najkasneje do 22.3.2013. Po tem datumu ne bomo mogli zagotoviti prenočišč. 

 
 
PRIIMEK IN IME: 

 
 

 
NASLOV ORGANIZACIJE ALI USTANOVE: 

 
 

 
SOBO REZERVIRAM ZA DATUM: 

 
 

 

Hotelski cenik 
 

Prosimo označite želeni tip hotela, sobe in storitve. 
 enoposteljna soba dvoposteljna soba 

Hotel RADIN **** � prenočišče z zajtrkom  
70,- EUR  

 

� prenočišče z zajtrkom  
60,- EUR  

 
 

� dvoposteljno sobo si bom delil z:________________________________________ 
 
Cena je navedena za eno osebo in dan, ter vključuje – prenočišče z zajtrkom.  
Posebej se plača turistična taksa, ki znaša 1,01 EUR na dan po osebi. Prijava od 14.00 ure oz. prej, če je soba na razpolago 
že prej; odjava do 11.00 ure na dan odhoda. Hotelskim gostom so na voljo brezplačni parkirni prostori. 
 
NAČIN PLAČILA (ustrezno označiti): 

� gotovina ali kreditna kartica ob odhodu na recepciji 

� predračun (potrebujemo davčno številko za izstavitev predračuna) SI_____________________ 

� predplačilo s kreditno kartico (potrebujemo podatke o kartici  
 

Odpovedna polica:  
Naročilnic kot plačilo sredstvo ne sprejemamo. Rezervacijo lahko brezplačno prekličete najpozneje 7 dni pred prihodom. V primeru, da svoje 
rezervacije ne odpoveste pravočasno, rezervacije sploh ne odpoveste, ali pa v izbrani nastanitveni objekt ne pridete (t.i. »no show«), pa veljajo 
naslednji pogoji odpovedi: - Pri odpovedi od 1 do 7 dni pred prihodom zaračunamo 30% od vrednosti rezerviranega bivanja. - Če na dan prihoda ne 
pridete v hotel ( ti. „NO-SHOW“), vam zaračunamo 80% od vrednosti. Za nadaljnje informacije o kraju in izbranem nastanitvenem objektu obiščite našo 
spletno stran www.sava-hotels-resorts.com. 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Rezervacije pošljite na naslov, po faksu ali e-pošti: 
SAVA TURIZEM d.d. Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci 

Faks: 02/548 16 07, e-pošta: info@zdravilisce-radenci.si 
Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št.: 02/520-27-20; 520-27-22 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

V kolikor želite prejeti potrditev rezervacije, vpišite naslov, št. faksa ali e-pošto! 
 

 


