
   

HOTEL CERKNO 
POSEBNA PONUDBA ZA ZAPOSLENE  

 
1. 6. 2017 - 30. 9. 2017 

 

Hotel Cerkno se nahaja v  središču mesta in lahko v sodobno opremljenih sobah sprejme 180 gostov. Z raznoliko 

ponudbo je odlična izbira za vse, ki si želijo mirnega oddiha v naravi, aktivnih počitnic ali se želijo le sproščati in 

uživati. 

Decembra 2016 obnovljene Terme Cerkno so edine terme v zavetju Julijskih Alp, kjer se poleg zaužitja svežega 

gorskega zraka, lahko sproščate v zdravilni termalni vodi. Tudi aktivnim ne bo dolgčas – udeležite se lahko 

paintballa, se preizkusite v lokostrelstvu, igrate odbojko, mini nogomet ali tenis, SUPate ali se zabavate v enem 

od najsodobnejših Bike Parkov, medtem ko otroci uživajo na otroških igralih. 

V Hotelu Cerkno vam zagotovo ne bo dolgčas! 

 

Člani sindikata Zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije v Hotelu Cerkno 

bivate 40 % ceneje. 

 

Hotel Cerkno Redna cena/osebo Cena s 40 % popusta/osebo* 

Dvoposteljna soba 66 € 39,60 € 

*popust velja ob minimalno dveh nočitvah 

 
Cena vključuje: 

- nočitev s polpenzionom v dvoposteljni sobi 
- 50 % popust za vstop v Terme Cerkno (bazen, savne) 
- brezplačen wi-fi  
- brezplačen parkirni prostor 

Doplačila: 

- zavarovanje: 0,22 € 
- turistična taksa: 1,15€ 
- enoposteljna soba: 8,5 € 

Popusti: 

- otroci do 6. leta, ki spijo pri starših: brezplačno 
- otroci do 6. leta, ki spijo na pomožnem ležišču: -75% 
- otroci do 6. leta, ki spijo na osnovnem ležišču: -40% 
- otroci od 6. do 12. leta, ki spijo na pomožnem ležišču: -50% 
- otroci od 6. do 12. leta, ki spijo na osnovnem ležišču: -30% 
- otroci od 12. do 14. leta, ki spijo na pomožnem ležišču: -25% 
- otroci od 12. do 14. leta, ki spijo na osnovnem ležišču: -15% 
- tretja odrasla oseba na osnovnem ležišču: -10% 

 

 
informacije in rezervacije: 

info@hotel-cerkno.si ali 05 37 43 400 

mailto:info@hotel-cerkno.si

