
 

THERMANA D.D. , Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija 

OBRAZEC ZA REZERVACIJO HOTELA / 22. LETNA KONFERENCA NOTRANJIH 
REVIZORJEV 28.- 29.11.2019 

Spoštovani gostje,  

za Vas smo v hotelih Thermana preliminarno rezervirali hotelsko namestitev. Prosimo, da nam čim 
prej pošljete izpolnjen rezervacijski obrazec in si v času kongresa v hotelu zagotovite sobo.  

KONTAKTNI PODATKI  UDELEŽENCA 

Ime in priimek:   

Plačnik:   

Podjetje:   

Način plačila:  ☐naročilnica/ ☐bančna kartica/ ☐gotovina/ ☐po predračunu 

Telefon:   

E mail:   

Spremljevalec udeleženca na dogodku:   

                                        

HOTELSKA NASTANITEV  

Kongresni Center se nahaja v hotelu Thermana Park Laško ****, Superior in je povezan s hotelom. 
Hotel Zdravilišče Laško je od Kongresnega centra oddaljen pribl. 70 m.  

Prihod:  Izberite datum.   

Odhod:  Izberite datum. 

Tip sobe ( prosimo označite vašo izbiro)  

Hotel Thermana Park Laško ****, Superior 

☐ ENOPOSTELJNA soba =               100,10 € / na osebo/ na noč 

☐ DVOPOSTELJNA soba =                  79,10 € / na osebo / na noč 

Hotel Zdravilišče Laško **** 

☐ ENOPOSTELJNA soba =                  74,90  € / na osebo/ na noč 

☐ DVOPOSTELJNA soba =                  60,90 € / na osebo / na noč  
 

Cene vključujejo: nočitev, samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene, dnevno vstop v fitnes 
center, pitje termalne vode, kopalni plašč in kopalna brisača v sobi, dostop do brezžičnega interneta v 



 

objektu, program animacije, sprostitve in rekreacije. Soba je na dan prihoda na voljo po 14. uri, na 
dan odhoda pa do 11.00 ure. Pozen odhod je na voljo z doplačilom.  

Doplačila:  
- prijavnina 1 EUR / cena na bivanje / na osebo 
- turistična taksa se zaračunava po odloku Občine Laško 

 
Prosimo, da nam izpolnjen obrazec vrnete najkasneje do  21.11.2019 po e mailu na 
info@thermana.si.  
Rezervacija je mogoča tudi na telefonski številki : 03 4232 100. Udeleženci ob rezervaciji navedejo 
datum in naziv dogodka in pridobijo ustrezen popust.  
 

NAMESTITEV SPREMLJEVALCE IN UDELEŽENCE V PRIMERU PODALJŠANJA  

Udeležence vabimo, da podaljšajo svoje bivanje in povabijo na oddih svoje spremljevalce. 
CENA:  59,00 EUR / osebo / dan v hotelu Thermana Park Laško****, Superior 
CENA:  49,00 EUR / osebo / dan v hotelu Zdravilišče Laško**** 
 
Cena vključuje: polpenzion, neomejen vstop v bazene hotela Thermana Park Laško in Zdravilišče 
Laško, dnevno vstop v fitnes center, pitje termalne vode, kopalni plašč in kopalna brisača v sobi, 
dostop do brezplačnega brezžičnega interneta v objektu, program animacije, sprostitve in rekreacije. 
Možnost koriščenja bazenskih kapacitet tudi na dan odhoda po 11.00 uri. Soba je na dan prihoda na 
razpolago po 14. uri, na dan odhoda do 11. ure. Pozen odhod je na voljo z doplačilom. 
 
Na program veljajo redni otroški popusti:  
do 5 let   GRATIS (spijo s starši)  
od 5 do 9,99 let starosti:  - 50 % na dodatnem ležišču, - 40 % na svojem ležišču 
od 10 do 11,99 let starosti:         - 30 % na dodatnem ležišču, - 20 % na svojem ležišču 
 
 

PLAČILO S KREDITNO KARTICO 

Plačilo hotelske namestitve se plača v hotelu ob odjavi. Za potrditev rezervacije potrebujemo 
podatke o kreditni kartici.  
Vrsta kreditne kartice:  ☐ Visa  ☐ Eurocard/Mastercard   ☐ American Express   ☐ Diners   ☐Activa 

Številka kreditne kartice:   
Veljavnost: Izberite datum.         
CVC:   
Imetnik kreditne kartice:   
Podpis:   
 

ODPOVED REZERVACIJE 
Odpoved rezervacije namestitve je potrebno urediti pred dogodkom na e mail: info@thermana.si 
 

Veselimo se Vašega obiska.   

Datum, Izberite datum. 

 


