CENIK NAJEMA OBJEKTA SIRARNA ZADNJI VOGEL
Cenik za najem koče v času smučarske sezone (hiša se oddaja kot celota):
visoka sezona
nizka sezona

(1)

(2)

obdobje počitnic in prazniki
novoletni termin

nedelja - petek

petek - nedelja

tedenski najem*

150 EUR/noč

250 EUR/noč

1.000 EUR/teden

100 EUR/noč

200 EUR/noč

800 EUR/teden

(3)

1.300 EUR/teden

250 EUR/noč

(4)

2.000 EUR/teden

* V ceni tedenskega najema je upoštevan popust v višini -100, -250 oz. -450 EUR. Znižane cene veljajo le za termine z
menjavo gostov ob nedeljah.
(1)

Za visoko sezono se štejejo termini v obdobju:
 sezona 2015/16: 22. januar - 20. marec 2016
 sezona 2016/17: 20. januar - 19. marec 2017

(2)

V nizko sezono spadajo vsi tisti termini, ki niso uvrščeni v druge kategorije (visoka sezona, obdobje počitnic in
prazniki ter novoletni termin).

(3)

Obdobje počitnic se nanaša na čas šolskih počitnic, in sicer:
 sezona 2015/16: 25.12.2015 - 3.1.2016, 13.2. - 28.2.2016
 sezona 2016/17: 24.12.2016 - 1.1.2017, 11.2. - 26.2.2017 (predvideni datumi)
Za praznike se štejejo dela prosti dnevi.

(4)

V obdobju okoli novega leta najem koče stane 2.000 EUR. Najemnik lahko sam oblikuje trajanje novoletnega
termina v odvisnosti od zasedenosti koče. Stranki pripada bivanje v koči do 7 dni.

Turistična taksa in prijava gostov:
 turistična taksa znaša 1,27 EUR/noč za odrasle in 0,64 EUR/noč za osebe od 7. do 18. leta (otroci do 7. leta
so oproščeni plačila turistične takse),
 prijava gostov stane 5 EUR/osebo (v kolikor stranka sama izpolni obrazec za prijavo gostov, ki ji ga priskrbi
najemodajalec, je storitev brezplačna).
Pomembno:
 minimalni možni najem znaša dve nočitvi,
 za potrditev rezervacije je potrebno plačati akontacijo v višini 30% cene aranžmaja oz. vsaj 200 EUR,
 preostali del najemnine ter kavcijo je stranka dolžna plačati najkasneje 10 dni pred pričetkom koriščenja
objekta,
 kavcija znaša 200 EUR in je namenjena poplačilu morebitnih poškodb na objektu ali opremi (V primeru, da
bi morebitna škoda presegla višino kavcije, je stranka dolžna poravnati razliko med vplačano kavcijo in
povzročeno škodo ) - v kolikor ne pride do škodnega dogodka, najemodajalec stranki kavcijo vrne v celoti v
15-ih dneh od zaključka trajanja najema,
 s plačilom rezervacije se šteje, da se stranka strinja z določili splošnih pogojev, ki so objavljeni na spletu,
 turistična taksa in morebitni stroški prijave gostov niso vključeni v ceno.
Velja od 24. december 2015
Cenik najema objekta Sirarna Zadnji Vogel
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