БАС – Београдска аутобуска станица а.д.,Београд, Железничка 4
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37225 БРЗЕЋЕ , КОПАОНИК
КОПАОНИК, највиша планина централне Србије, Панчићев врх на 2017 м н.в., пружа се разгранатим гребеном по дужини од
82км. Због своје лепоте и богатства ретким биљем и животињским врстама, проглашена је националним парком. У подножју
Копаоника, на висини од 1070м н.в. у месту БРЗЕЋЕ, на око 8 уређених хектара, смештен је
хотел “ЈУНИОР” ***( All season sports – Spa resort), који располаже са 68 соба и 10 апартмана у А и Б крилу.
Собе су 1/2, 1/3 и1/4 и располажу са ТВ сателитом, телефоном, прикључком за интернет,фрижидером,сефом,
Т/WC-ом и феном. У оквиру хотелског комплекса су и депаданси са 28 соба и апартмана опремљених са телефоном, ТВ-ом и
TWC- ом. Хотел располаже са SPA центром који садржи мали базен, 2 ђакузија, хамам тушеве, собу за масажу и релаксацију
са фризерским салоном, 3 отворене баште-кафића, амбулантом и дискотеком, билијаром, продавницама, мењачницом,
банкоматом итд. Хотел је окружен бројним спортским теренима, паркингом са видео-надзором, сопственом ски-стазом у
дужини од око 450м а око 400м од хотела је жица-двосед БЕЛА РЕКА – припада систему жичара Копаоника, као и бројним
стазама за шетњу и излетиштима.
ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ БЕЗ ПРЕВОЗА
Ценовник важи од 09.05.2017.
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Цене су на бази полупансиона, по особи дневно.
Попуст за децу : - прво дете 0-6 година, у пратњи две одрасле (пуноплативе) особе бесплатно,
друго дете 0-6 година плаћа 950 динара смештај са полупансионом по дану.
- дете од 7-14 година, у пратњи две одрасле (пуноплативе) особе, плаћа
950 динара смештај са полупансионом по дану.
Боравишна такса није урачуната у цену полупансиона: деца до 7 година су ослобођена плаћања
боравишне таксе, од 7 до 15 година плаћају 50 дин., а преко 15 година 100 дин., по дану.
(Боравишна такса је склона промени по одлуци Општинске управе.)
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Приликом резервације 20% од цене аранжмана а остатак 25 дана
пре почетка услуге у целости или на 8 (осам) месечних рата, чековима грађана .
Могућност превоза редовним, аутобуским линијама са БАС-а :

за Брзеће у 7:00 час.

Полупансион: ноћење, доручак-шведски сто, вечера-класично послуживање.
Важе Општи услови путовања организатора пута ад “ЈУНИОР”, лиценца ОТП 33/2013.
лиценца ОТП 389/2010
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О хотелу “ЈУНИОР”
Хотел ЈУНИОР “All season sport and spa resort” се налази на Копаонику, у туристучком центру Брзеће на
идеалној надморској висини од 1070 м. Од Београда је удаљен 270 км, а од Ниша свега 100км.
Хотел “ЈУНИОР” садржи:
- 69 соба и 9 апартмана различитих категорија
- Спа центар који садржи мали релаксациони базен 2x4 метара, сауну, 2 ђакузија,
хамам тушеве, собу за релаксацију са масажом и свлачионоцу са ормарићем,
баде мантилом, папучама и пешкиром
- Сопствену ски стазу за почетнике дужине 400 метара (плава)
- Стазу “snow tubing”
- Ски сервис
-Ресторан “Four Seasons” капацитета до 300 особа
- Ресторан “Vitcenzo”-a la carte капацитета до 70 особа
- Бизнис центар обухвата конференцијску салу капацитета до 180 седећих места
и 2 сале за састанке које могу да приме 50-60 особа
- Модерно и савремено опремљену дискотеку
- Сопствени паркинг са надзором и обезбеђењем
- Фитнес центар са савременим справама за вежбање
- Тениске терене са акрилном подлогом, терене за кошарку, одбојку и рукомет,
терен за мали фудбал са вештачком травом, велики фудбалски и помоћни терен
са природном травом
- Мини маркет
- Банкомат
- Дечију играоницу
- Мењачницу
Опис соба :
“Economic” соба (15-21 м²) садржи: кабловску телевизију, лични сеф, телефон са директним
бирањем, кабловски и бежични интернет, мини бар, електронско закључавање врата, писаћи
сто, прозоре који се отварају и купатило (туш кабина, фен за косу, огледало за горњи део
фигуре, козметичко огледало, SOS сигнал). У овој соби могу боравити највише 2 особе.
“Standard” соба (21,5-25 м²) садржи: кабловску телевизију, лични сеф, телефон са
директним бирањем, кабловски и бежични интернет, мини бар, електронско закључавање
врата, писаћи сто, прозоре који се отварају и купатило (туш кабина, фен за косу, огледало за
горњи део фигуре, козметичко огледало, SOS сигнал). У овој соби може боравити највише 3
особе.
“Comfort” соба (25-33,5 м²) садржи: кабловску телевизију, лични сеф, телефон са директним
бирањем, кабловски и бежични интернет, мини бар, електронско закључавање врата, писаћи
сто, прозоре који се отварају и купатило (туш кабина, фен за косу, огледало за горњи део
фигуре, козметичко огледало, SOS сигнал). У овој соби може боравити највише 4 особе.
Породична соба (33,5-37 м²) са две одвојене просторије садржи: кабловску телевизију, лични сеф,
телефон са директним бирањем, кабловски и бежични интернет, мини бар, електронско
закључавање врата, писаћи сто, прозоре који се отварају и купатило (туш кабина, фен за косу,
огледало за горњи део фигуре, козметичко огледало, SOS сигнал). У овој соби може боравити
највише 5 особа.

