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Хотел “С О К О Т У Р И С Т”**
18230 Соко Бања, Светог Саве 34

На 230 км од Београда,у зеленилу поља и шума планине Озрен,око кањона реке Моравице,
свила се брдовита Сокобања. Локалитет Сокоград, излетиште Лептерија, могућност шетње до пећине
и још пуно тога чини боравак у Сокобањи незаборавним.Здравље и рекреација!
Хотел је смештен у самом центру Бање,крај главног градског шеталишта. Хотел располаже
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 собама са сингл лежајевима и апартманом за две особе са француским лежајем, свака
соба има купатило, ТВ, нема клима уређај. Апартман је опремљен
ТВ-ом,фрижидером и клима уређајем. За госте хотела је обезбеђен паркинг. Хотел располаже
затвореним рестораном, отвореним рестораном-терасом, аперитив баром и интернет везом.
Цене важе од 03.04.-31.10.2017.
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Ценовник од 03.04.2017.
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Цене по особи и дану на бази пуног пансиона
ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ БЕЗ ПРЕВОЗА
Цене у МАЈУ и ОКТОБРУ су 10% ниже
Полупансион се умањује за 10% од цене пансиона
Попусти за децу: до 2 године имају бесплатан боравак.
до 10 год.у заједничком лежају плаћају 50% цене пансиона у 1/2 соби.
до 10 год.у посебном лежају плаћају 70% цене пансиона у 1/2 соби.
Попусти за пензионере: 10% уз давање на увид последњег пензионог чека приликом уплате
и на рецепцији хотела.
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање чековима грађана на 8 месечних рата.
Приликом резервације обавезна аконтација од 10% од цене аранжмана.
Боравишна такса и осигурање
Одрасли плаћају 80,00 дин. а деца од 7 до 15 година лаћају 45,00 дин. Дневно На рецепцији хотела.
Могућност превоза редовним аутобуским линијама са БАС-а:поласци за Соко Бању у 8:45 и 13:45 .
ПП – полупансион/класична анкета
(вечера,ноћење и доручак).

ПА – пун пансион/класична анкета
(вечера,ноћење, доручак и ручак).
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