Plivački klub / Swimming club
"Barakuda"
Bulevar Vojvode Mišića 17
11000 Beograd, Srbija
Mobile (Viber): +381 62 555854
Matični broj: 17520733
PIB: 103228740
http://www.pkbarakuda.org

ЗИМОВАЊЕ – КОПАОНИК 2021.год.
У понуди имамо зимовање на Копаонику:
1. јануарска варијанта:
Смештај: Дом „Ртањ“ на самој стази (не хотел „Ртањ“).
Период: 03.01.-10.01.2021.
Цена аранжмана је 35.000 динара+skipass за 6 дана, подељено у ратe до поласка:
 прва рата 12.000 дин до 19.11.2020.,
 остале рате до поласка,
 друго дете из исте породице има попуст 10%, за три или више чланова једне
породице цена на упит због већег попуста!
Аранжман у Дому „Ртањ“ обухвата:
 седам полупансиона у вишекреветним собама,
 боравишна такса,
 организација дневних активности. Зимовање се реализује по планирано
осмишљеном програму седмодневног боравка деце на снегу са посебним
акцентом на усавршавању технике скијања.
 Надзор и ангажовање тренера 24/7, на стази и у хотелу.
Аранжман не обухвата:
 школу скијања по потреби, цена на упит и ручак је укључен у цену,
 ски карту за 6 дана,
 превоз на релацији Београд-Копаоник-Београд,
 опрему за скијање.
2. фебруарска варијанта:
Смештај: Хотел „Ртањ“ на самој стази (јефтинија варијанта).
Период: 31.01.-06.02.2021.
Цена аранжмана је 57.000 динара+skipass за 5 дана, подељено у ратe до поласка:
 прва рата 12.000 дин до 19.11.2020.,
 остале рате до поласка,
 друго дете из исте породице има попуст 10%, за три или више чланова једне
породице цена на упит због већег попуста!
Аранжман у Хотелу „Ртањ“ обухвата:
 ШЕСТ полупансиона у 1/2 или 1/3 собама,
 боравишна такса,
 организација дневних активности,

 Надзор и ангажовање тренера 24/7, на стази и у хотелу.
Аранжман не обухвата:
 школу скијања по потреби, цена на упит и ручак је укључен у цену,
 ски карту за 5 дана,
 превоз на релацији Београд-Копаоник-Београд
 опрему за скијање.
Смештај: Хотел „Ртањ“ на самој стази (скупља варијанта).
Период: 31.01.-07.02.2021.
Цена аранжмана је 66.500 динара+skipass за 6 дана, подељено у ратe до поласка:
 прва рата 12.000 дин до 19.11.2020.,
 остале рате до поласка,
 друго дете из исте породице има попуст 10%, за три или више чланова једне
породице цена на упит због већег попуста!
Аранжман у Хотелу „Ртањ“ обухвата:
 СЕДАМ полупансиона у 1/2 или 1/3 собама,
 превоз на релацији Београд-Копаоник-Београд
 боравишна такса,
 организација дневних активности,
 Надзор и ангажовање тренера 24/7, на стази и у хотелу.
Аранжман не обухвата:
 школу скијања по потреби, цена на упит и ручак је укључен у цену,
 ски карту за 6 дана,
 опрему за скијање.
НАПОМЕНЕ:
 За информације које недостају и нејасноће, позовите 062555854.
 гаранција повраћаја новца уз Ковид потврду.
 Уплате извршити на рачун клуба 250-0000015405091-89. или по договору.
 Предности Дома Ртањ: опуштена атмосфера, јефтин смештај, релативно добра
храна.
 Мане Дома Ртањ: мањак комфора у собама, мали избор хране на шведском
столу, танки зидови (све се чује).
 Предности Хотела Ртањ: комфорне собе, врхунски избор јела за шведски сто, у
цену скупље варијанте је урачунат превоз.
 Мане Хотела Ртањ: строго поштовање кућног реда, потребан брзи тест на
Ковид 19., у јефтинијем аранжману, превоз мора да се организује на посебан
начин (да родитељи дођу по децу)
УО ПК „Баракуда“

