P O N U D B A
P O Č I T N I Š K I H
K A P A C I T E T
MAJ - JUNIJ 2022
STANJE NA DAN 26. 4. 2022
info & rezervacije: info@spd.si

V PONUDBI PONOVNO 4 APARTMAJI V BARBARIGI OD 1. 5. 2022 NAPREJ.
NOVO V PONUDBI APART HOTEL PLAT

SLO Tours

O NAŠI PONUDBI
Spoštovane članice in člani SPD Sledili smo vašim pobudam in za vas v
pripravili ponudbe različnih počitniških kapacitet. V prvo ponudbo smo
vključili več kapacitet na morju, toplicah in v Bovcu. Aktualna ponudba
obsega apartmaja v Bovcu, Olimjah, Vivat in Čatež ter kapacitete v
Barbarigi.
Ne glede na to, cilji in prioritete SPD ostajajo sindikalni boj za boljše
pogoje dela, visok nivo pravne varnosti in nudenje podpore članom
sindikata. V ponudbo smo dodali nov objekt v priljubljenih Termah Čatež.
Apartma razpolaga z ležišči za 9 oseb. V ceno najema je vključenih kar
6 kopalnih kart. Zaradi preglednejšega sistema smo za vas pripravili
terminski pregled kapacitet z menjalnimi dnevi. Vljudno prosimo, da
ob napovedi koriščenja v najkrajšem možnem času vrnete izpolnjeno
prijavnico za letovanje.

REZERVACIJE
Postopek rezervacije počitniškega objekta je preprost. Na naš e-poštni
naslov info@spd.si pošljete vaše podatke, objekt in prost termin, v
katerem želite letovati in ga najdete pri opisih objektov. V najkrajšem
možnem času preverimo trenutno razpoložljivost in vam poslali
prijavnico. Ob rezervaciji obvezno navedite, da ste član SPD, sicer
rezervacije kapacitete žal ne bomo mogli potrditi.

V PONUDBI OD 1. 5. 2022 PONOVNO
APARTMAJI V BARBARIGI !
CENA NAJEMA:
•

do 15.6.2022 je cena apartmaja 30€/dan (čiščenje SAMI!)

•

po 15.6.2022 bo cena apartmaja 40€/dan (čiščenje do 7
dni = 37,50€, nad 7 dni je vključeno v ceno)

TERME ČATEŽ - Apartma
Apartma številka P -80
Število kopalnih kart : 6
Ležišča

		

Prostori			

: 9
: dve spalnici, dnevna in kuhinja,
kopalnica in terasa.

Opis:
Ponujamo vam možnost najema apartmaja v priljubljenih Termah Čatež. Prostorni
apartma ima do 9 ležišč, v ceno najema je vključenih kar 6 kopalnih kart. Apartma
lahko koristita kar dve družini hkrati in uživata miren dopust tako v letni kot zimski
rivieri. Ob obisku term vam priporočamo oglede bližnjih Brežic, gradu Mokrice,
Bizeljskega in drugih zanimivih destinacij.

TERME VIVAT - Apartma
Apartma številka B203/204
Število kopalnih kart : 4
Ležišča

		

Prostori			

: 6
: dve spalnici, dnevna in kuhinja,
kopalnica in balkon.

Opis:
Najem apartmaja Vivat je odlična izbira za celotedenski oddih celotne družine.
Apartmaji so prostorni in primerni za udobno bivanje do šest oseb. V ceno najema
so vključene štiri kopalne karte. Izkoristite lahko tudi dodaten 20% popust na spa
storitve v bližnjih Termah Vivat.

BARBARIGA - Apartmaji
Velik apartma 26101

Ležišča: 5
Prostori: dve spalnici, dnevna soba, kuhinja in kopalnica
Apartma ima teraso.
Podrobnosti:
Apartma ima klimatsko napravo, v ceni je zajeto lastno
parkirišče in čiščenje ob najemu 7 dni. Apartma je v celot
prenovljen. Od morja je apartma oddaljen okoli 600 - 800
metrov.
Velik apartma 28108

Ležišča: 5
Prostori: dve spalnici, dnevna soba, kuhinja in kopalnica
Apartma ima teraso.
Podrobnosti:
Apartma ima klimatsko napravo, v ceni je zajeto lastno
parkirišče in čiščenje ob najemu 7 dni. Apartma je v celot
prenovljen. Od morja je apartma oddaljen okoli 600 - 800
metrov.
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Velik apartma 28112
Ležišča: 5
Prostori: dve spalnici, dnevna soba, kuhinja in kopalnica.
Apartma ima teraso.
Podrobnosti:
Apartma ima klimatsko napravo, v ceni je zajeto lastno
parkirišče in čiščenje ob najemu 7 dni. Apartma je v
celoti prenovljen. Od morja je apartma oddaljen okoli
600 - 800 metrov.

Mali apartma 27113

a.

Ležiča: 4-5
Prostori: spalnica, dnevna soba, kuhinja in kopalnica.
Apartma ima svojo teraso.
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Apartma ima klimatsko napravo, v ceni je zajeto lastno
parkirišče in čiščenje ob najemu 7 dni. Apartma je v
celoti prenovljen. Od morja je apartma oddaljen okoli
600 - 800 metrov.

APARTHOTEL- Apartmaji
Plat
BARBARIGA

Nastanitev Aparthotel Plat se nahaja v naselju Kožino, 8 km od Zadra. Ponuja sezonski zunanji bazen, pogled na morje in brezplačen WiFi v vseh
prostorih. Nastanitvene enote nudijo prostor za sedenje, mikrovalovno pečico,
za kavo,
lastno kopalnico z brezplačnim toaletnim priborom
Velikaparat
apartma
26101
in posteljnino. V sklopu nastanitve je tudi restavracija, kjer strežejo kosilo in večerjo. Zasebno parkirišče nastanitve je varovano z video nadzorom.
Okolica je odlična za kolesarjenje, kolo pa lahko najamete v nastanitvi. Namestitev je od obale oddaljena 2 minutih hoje (okoli 300 metrov).

Ležišča: 5
Prostori: dve spalnici, dnevna soba, kuhinja in kopalnica
Apartma ima teraso.
Podrobnosti:
Apartma ima klimatsko napravo, v ceni je zajeto lastno
parkirišče in čiščenje ob najemu 7 dni. Apartma je v celot
prenovljen. Od morja je apartma oddaljen okoli 600 - 800
metrov.
Velik apartma 28108

Ležišča: 5
Prostori: dve spalnici, dnevna soba, kuhinja in kopalnica
Apartma ima teraso.
Podrobnosti:
Apartma ima klimatsko napravo, v ceni je zajeto lastno
parkirišče in čiščenje ob najemu 7 dni. Apartma je v celot
prenovljen. Od morja je apartma oddaljen okoli 600 - 800
metrov.

Dvoposteljna soba Deluxe s pogledom na morje ali na bazen z lastno kopalnico.
Velikost: 25 m2
Oprema in storitve: Zgornja nadstropja dostopna le po stopnicah, posteljnina, garderoba ali omara, klimatska
naprava, zaseben vhod, ogrevanje, čistilna sredstva, pisalna miza, predel za sedenje, jedilni predel, TV, satelitski
programi, radio, plačljivi TV programi, TV z ravnim zaslonom, kabelski programi, balkon, zunanje pohištvo, vtičnica
ob postelji, obešalnik za oblačila, zložljiva postelja, stojalo za sušenje obleke
a.

Ponudba 2022 - cene so za izbrano storitev na dan in veljajo za 2 osebi !
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SOBA Z BALKONOM POGLEDOM NA MORJE, BAZEN ALI GORE(30 SOB)

NOČITEV Z ZAJTRKOM

POLPENZION

POLNI PENZION

ALL INCLUSIVE

02.01.-01.05.

51€

85 €

105 €

125 €

01.05.-01.06.

56 €

90 €

110 €

130 €

01.06.-20.06.

60 €

94 €

114 €

134 €

20.06.-01.07.

73€

107 €

127 €

147 €

01.07.-10.07.

78 €

112 €

132 €

152 €

10.07.-25.07.

113 €

147 €

166 €

187 €

25.07.-20.08.

118 €

153 €

172 €

191 €

20.08.-01.09.

78€

113 €

132 €

152 €

62€

96 €

116 €

136 €

10.09.-20.09.

57€

90 €

112 €

131 €

20.09.-31.09.

53€

86 €

107 €

127 €

a.0 1 . 0 9 . - 1 0 . 0 9 .

CENE SO IZRAŽENE V EVRIH, VELJAJO ZA DVE OSEBI V CENI NI VLJUČENA NAMESTITVENA TAKSA

o
Na podlagi vaše poizvedbe se pripravi ponudba. Ponudbe veljajo do do popolnitve prostih mest.
ti
0Prijave izključno na info@spd.si

OLIMIA - Apartmaja
Apartma številka 410
Število kopalnih kart : 4
Ležišča

		

Prostori			

: 5
: Spalnica, dnevna soba, kopalnica in
balkon

Opis:
Apartma je opremljen z vso potrebno opremo. Apartma je komforten in urejen,
primeren za družine z otroci. Ob najemu apartmaja lahko uveljavljate 20% popust za
savne Orhidelija, višino popusta lahko ponudnik spreminja.

Apartma številka 416
Število kopalnih kart : 4
Ležišča			

: 5

Prostori

: Spalnica, dnevna soba, kopalnica in

		

balkon
Opis:
Apartma je opremljen z vso potrebno opremo. Apartma je komforten in urejen,
primeren za družine z otroci. Ob najemu apartmaja lahko uveljavljate 20% popust za
savne Orhidelija, višino popusta lahko ponudnik spreminja.

BOVEC - Apartmaja
Bovec s Posočjem je razglašen za evropsko zeleno destinacijo, zaradi naravnih
lepot in urejenosti naše zahodne pokrajine. Destinacija nam nudi številne možnosti
preživljanja prostega časa v naravi, spoznavanja zgodovine, ljudskega izročila in
športnih aktivnosti. Tukaj bodo svoje mesto našli pohodniki, družine z otroci, ribiči,
ljubitelji adrenalinskih športov. Ob Soči velja omeniti številne slapove, kot so Boka,
Virje, Kozjak... slikovito dolino Trente, Log pod Mangartom, Predel, Lepeno. V Bovcu
lahko najamemo velik in mali apartma, ki nudita zadostni komfort bivanja in sta
lokacijsko umeščena v samo središče mesta

Bovec. Manjši apartma razpolaga s 4 ležišči, večji s 6 ležišči. Apartmaja sta opremljena
s kuhinjo. Letovanje v Bovcu lahko izkoristite tudi za gurmanska raziskovanja v
priznanih restavracijah z odlično kuhinjo. V letnem času bodo na svoj račun prišli
ljubitelji kajaka, raftinga, zip-line in drugih adrenalinskih športov. V zimskem času
sta apartmaja primerna tudi za zimske športe na smučišču Kanin. Ljubiteljem narave
priporočamo obisk zamejske Furlanije ali Rezije. Svojevrstno doživetje je tudi obisk
naravnega kopališča ob reki Nadiži. Apartmaja sta na voljo skozi celotno sezono in
sta cenovno izjemno dostopna.

Apartma Bovec številka 10 - manjši
Velikost

: /

Ležišča

: 4

Prostori

: spalnica, dnevna in kuhinja, kopalnica.

Podrobnosti:
Apartma v središču mesta Bovec primeren za bivanje 4 oseb. Apartma ima starejše
pohištvo.

Apartma Bovec številka 18 - velik
Velikost

: /

Ležišč

: 6

Prostori

: spalnica, dnevna soba, kuhinja in
kopalnica.

Podrobnosti:
Apartma v središču mesta Bovec primeren za bivanje 4 oseb. Apartma ima starejše
pohištvo.

CENIK IN PROSTI TERMINI:
Prosti termini se osvežujejo najmanj enkrat mesečno in so razpisani do tri mesece vnaprej. V primeru
več prijav na isti prosti termin ima prednost član, ki je prvi poslal prijavo. Pri nekaterih objektih je
dodatno plačilo čiščenja. V primeru tedenskega najema objekta je pri preostalih objektih čiščenje
že vključeno v ceno.

TERMINI ZA SEZONO: 16.6.-23.6., 23.6.-30.6., 30.6.-7.7., 7.7.-14.7., 14.7.-21.7.,
21.7.-28.7., 28.7.-4.8., 4.8.-11.8., 11.8.-18.8., 18.8.-25.8., 25.8.-1.9., 1.9.-8.9
TERMINI IZVEN SEZONE: 1.4.-15.6. in 15.9.-31.12.2020

OBJEKT

CENA

IZVEN SEZONE

OBJEKT

Barbariga apartma 26101

245 €/teden

30 €/dan

Terme Olimje apartma 416

Barbariga apartma 28108

245 € /teden

30 € /dan

Terme Vivat apartma B203/204

Barbariga apartma 28112

245 € /teden

30 € /dan

Terme Čatež - Hiška P 80

Barbariga mali apartma 27113

245 € /teden

350€/dan

Bovec velik apartma 18

210 € / teden

/

Bovec mali apartma 10

175 € / teden

/

Terme Olimje apartma 410

280 € / teden

/

Vsak koristnik apartmaja je dolžan ravnati v skladu s pravilnikom o načinu koriščenja počitniških kapacitet.

CENA
315 € / teden
280 € /teden
315 €/teden

CENA/

45/D

40/D

45/D

/DAN

DAN

DAN

DAN

AVALA RESORTS **** - BUDVA

Rezervirajte si pomladanski oddih ali poletne počitnice z vrhunskimi namestitvami v Avala Resorts****. Hotel ima izjemno lokacijo ob
morju, z zasebno plažo in je od starega mestnega jedra Budve oddaljen le nekaj metrov. Možnost odhoda z lastnim prevozom ali
direktnim letom iz Ljubljane. Več informacij na spletni strani www.slo-tours.si Ob prijavi ali klicu obvezno navedite, da ste član SPD
ali AMZS.

Z letalom (termini od 27. 4. - 12. 6. - 2022)
5 dni (4 x nočitev z zajtrkom)

Lastni prevoz (termni od 27. 4. - 12. 6. - 2022)

450 EUR

7 dni (6 x polpenzion)

390 EUR

Pri ponudbah z letalom smo zaradi maksimalnega izkoristka časa (zgodnji prihod, pozna vrnitev) izbirali termine (sreda - nedelja ali
ponedeljek - nedelja). Več informacij na www.slo-torus.si
Ponudbe vključujejo:
• namestitev z zajtrkom v hotelu Avala Resorts & Villas ****
• letalski prevoz letališče Ljubljana Podgorica ali Tivat
• oddana prtljaga do 23 kg in kos ročne prtljage do 9 kg
• dodatni kos oddane prtljage do 23 kg s člansko izkaznico AMZS
• vse letališke takse pristojbine
• povratni transfer iz letališča do hotela
• namestitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
• zavarovanje
• namestitveno turistično takso

Razprodani termini z letalom 1 - 5. 6 in 8. - 12. 6. 2022.

Storitve po izbiri:
• Polpenzion 10 EUR po osebi na dan
• Polni penzion 15 EUR po osebi na dan
• All inclusive 20 EUR po osebi na dan
Popusti:
• Otrok do 6,99 leta brezplačno bivanje in prehrana
• Otrok 7–11,99 EUR let namestitev in prehrana 20 EUR na dan
• Od 15 do 40 EUR popusta za obstoječe in nove člane AMZS

PROSTE KAPACITE

ETE MAJ 2022

PROSTE KAPACITE

ETE JUNIJ 2022

Sindikat poštnih delavcev
Glagoljaška ulica 8,
6000 Koper - Capodistria
Telefon:
031 244 111

Način rezervacij:
Pisna rezervacija na e-mail z navedbo
objekta, termina, ki je prost in članstva
v SPD.
E-mail info@spd.si

Kapacitete v ponudbi
• Barbariga
• Bovec
• Čatež
• Olimje
• Vivat
• Apart hotel Plat
FOTOGRAFIJA: HOTEL AVALA RESORT 4*

