SEZONSKI NAJEM PROSTORA - CENIK 2021
FIZIČNE OSEBE
Standard
Prostor

70 m²,
70 m², cena +

Cona A
3.650,00 EUR
36,50 EUR/m²

Cona B
2.850,00 EUR
28,50 EUR/m²

Zimovanje
400 EUR

Prostor do
Prostor večji od

Nadstandard
Prostor

Prostor do
Prostor večji od

70 m²,
70 m², cena +

3.950,00 EUR
39,50 EUR/m²

3.150,00 EUR
31,50 EUR/m²

400 EUR

PRAVNE OSEBE
Prostor do
Standard
Prostor večji od
Prostor

70 m²,
70 m², cena +

Cona A
4.200,00 EUR
42,00 EUR/m²

Cona B
3.280,00 EUR
32,80 EUR/m²

Zimovanje
400 EUR

Nadstandard
Prostor

70 m²,
70 m², cena +

4.550,00 EUR
45,50 EUR/m²

3.650,00 EUR
36,50 EUR/m²

400 EUR

Prostor do
Prostor večji od

Cona A zajema spodnji del kampa, ob morju, elektriko, priključek za vodo in odpadne vode. Cona B zajema zgornji del kampa ob Forma Vivi, elektriko.
Cena sezonskega najema vključuje:
Prostor za počitniško prikolico in en osebni avtomobil, prijavnino, gratis pavšal za domače živali, porabo električne energije
(max 10A), uporabo sanitarij in plaže.
Splošni pogoji:
• ob prihodu je obvezna prijava oseb na recepciji,
• sezonski najem prostora med 01.04. in 01.11.2021,
• pravne osebe: prijava na osnovi veljavne napotnice podjetja,
• zimovanje počitniških prikolic od 02.11.2021 do 31.03.
• pri odjavi je potrebno plačati turistično takso, ki je vezana na
2022,
čas prijave in ni zajeta v ceni sezonskega najema.
• za prostor večji od 70 m², se osnovni ceni doda znesek
glede na razliko v površini,
Plačila pogoji in dodatne ugodnosti:
• pri prekinitvi najemne pogodbe stranka nima pravice do
• rok za plačilo sezonskega najema prostora je do 31.03.2021,
vračila že plačane najemnine,
• ugodnosti ob plačilu do 28.02.2021:
• fizične osebe predložijo seznam družinskih članov oz.
- 5 % popust,
koristnikov bivalne enote (max. 10 oseb). V kolikor ko- brezplačno zimovanje prikolice,
risti enoto več kot 10 oseb, jih je potrebno dopisati na
seznam (Tretje osebe – max 6 oseb) in doplačati 200 €, Plačilom po 28.02.2021 ne priznamo dodatnih ugodnosti in brezplačnega
• pravico do koriščenja sezonskega najema prostora ima- zimovanja.
jo samo osebe, ki so omenjene na seznamu koristnikov
počitniške prikolice. Ostale osebe plačajo bivanje po veljavnem individualnem ceniku,
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Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen. Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana.

Terasa/ Terrazza/ Terrace/ Terrasse

168 - 550

Standard

Ob morju/ Zona mare/
Seaside/ Meerseite

www.hoteli-bernardin.si
www.sava-camping.com

Grill

