БАС – Београдска аутобуска станица а.д., Београд, Железничка 4
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Хотел “ПЕПА”

**

Дивчибаре бб

Планина ДИВЧИБАРЕ се налази на путу према Ваљеву, 120 км од Београда. Својом
надморском висином од просечних 980 м, пружа изванредне могућности за климатски
опоравак. Ова «ваздушна бања» је надалеко позната и по својим шеталишним стазама.

БЕЗ ПРЕВОЗА.

Врста услуге
Периoд / Тип собе

1/1ф

22.12.-28.12.2017.

3.890

3.360

2.840

29.12.2017.-01.01.2018.

4.520

3.990

3.470

02.01.-08.01.2018.

4.150

3.620

3.100

09.01.-31.01.2018.

3.990

3.470

2.940

01.02.-17.02.2018.

4.150

3.620

3.100

18.02.-03.03.2018.

3.780

3.260

2.730

Полупансион
1/1к

1/2 и 1/2ф

За боравак од 7 ноћи и дуже одобравамо 5% попуста на редован ценовник !!!

Ценовник од 02.11.2017.

ПОЛУПАНСИОН: ноћење, доручак и вечера.
(Исхрана је класична анкета а за више од 20 корисника – шведски сто!)
Деца до 5 год. имају гратис уколико бораве са две одрасле особе.
Деца од 3 до 8 година старости користе 50% попуста, док деца од 8 до 12 година старости
користе попуст од 30% у односу на редовне цене за одрасле госте.
ХОТЕЛ се налази у боровој шуми, поред ски стазе Црни врх, а 100м од центра и аутобуске
станице. Располаже са 22 двокреветне собе ( класичне и са француским лежајевима са
могућношћу коришћења помоћног лежаја). Све собе су са купатилом, ТВ-ом и телефоном и
интернет везом. У хотелу се налази ТВ сала, кафе пицерија са билијар столом, продавница...
Начин плаћања: 10% приликом резервације, остатак пре почетка услуге или
на 8 месечних рата, чековима грађана.
Боравишна такса од 80,00 дин. /дневно, плаћа се на рецепцији хотела. Деца до 7 год. не
плаћају БТ, а деца од 7-15 год. плаћају 40,00 дин/дневно.
Уз програм важе општи услови путовања БАСТУРИСТ-а.
oрганизатор лиценца ОТП 389/2010

Бас а.д. Београд огранак БАСТУРИСТ
Београд, М. Бирјузова 2-4 , 2180-377
Авио шалтер
3286-922
E-mail aviobas@bas.rs 2622-526

БАС а.д.

www.bas.rs

Бас а.д. Београд огранак БАСТУРИСТ
Београд, Железничка 4,
Тел: 6658-759, 2638-982
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