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SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA 
SLOVENIJE
Dalmatinova 4, p.p. 343, 1102 Ljubljana
E-mail: pisarna@sindikat-zsvs.si 
http://www.sindikat-zsvs.si
Spremljate nas lahko tudi na:

Za nami sta dve težki leti, zaradi katerih smo najbrž vsi začeli ceniti tisto, kar je bilo pred marcem 
2020 popolnoma samoumevno in si nismo predstavljali, da nam je lahko, zaradi skrbi za zdravje 
in sočloveka, odvzeto. Bili smo postavljeni pred izzive, preizkušnje, izvajali vse smiselne in 
nesmiselne ukrepe, bili solidarni, požrtvovalni in ob tem vse prevečkrat pozabljali nase in na svoje 
drage. Čeprav zaradi dogajanja po svetu v prihodnost zremo z zaskrbljenostjo in negotovostjo, 
verjamemo, da sprostitev ukrepov vseeno pomeni, da si bomo tudi zaposleni v dejavnosti zdravstva 
in socialnega varstva lažje vzeli čas za počitek, čas zato, da si naberemo novih moči in tiste srce 
parajoče spomine zamenjamo z novimi, radostnimi, iskrivimi spomini, ki nam bodo vlivali moči, ko 
bomo krmarili med novimi življenjskimi izzivi.

Pred vami je poletno-jesensko glasilo počitniški Obtok, kjer smo vam pripravili ponudbo za 
letovanje v naših počitniških enotah. Počitnikovanje v okviru ponudbe sindikata lahko poravnate z 
največ petimi obroki, preko administrativne prepovedi. Upoštevane bodo samo pravilno izpolnjene 
prijavnice, ki bodo pravočasno oddane na elektronski naslov:        

letovanje@sindikat-zsvs.si oziroma bodo poslane z navadno pisemsko pošiljko na:   

Ronja, zavod za turizem, kulturo in marketing, Cesta X/1, 3320 Velenje.

Prijave na razpis potekajo do 13.4. 2022. Prijavnica se nahaja tudi na spletni strani SZSVS, kjer si 
lahko po končanem razpisu ogledate tudi proste kapacitete.

Za telefonske informacije smo vam na razpolago vsak delovnik med 10.00 in 14.00 uro na telefonski 
številki 041 956 956.

Z lepimi pozdravi,
        Polona Tanšek Aškerc,
        generalna sekretarka

Pravilnik o delovanju komisije SID in o koriščenju počitniških enot v lasti in upravljanju SZSVS v 5. členu določa prednostni red koriščenja, 
ki se točkuje na podlagi naslednjih kriterijev: ČLANSTVO V SINDIKATU do pet let 3 točke; do deset let 6 točk; nad deset let 9 točk; nad 
dvajset let 12 točk; ZA VSAKEGA OTROKA ČLANA SINDIKATA DO PETNAJSTEGA LETA STAROSTI 3 točke. Če na isto prijavnico za isto 
počitniško enoto zaprosita dva ali več članov sindikata, se točke seštevajo. Absolutno prednost ima član, ki še ni letoval v sezoni B 
(prazniki, počitnice). Ob enakem številu točk pa ima nato prednost tisti, ki je manjkrat letoval v sezoni B. Če se prednostni red ne more 
določiti na podlagi kriterijev se opravi žreb. Pravilnik je objavljen na spletni strani sindikata. V počitniških kapacitetah lahko letuje le 
toliko gostov, kot je v ponudbi predvideno. Letujejo lahko le gostje navedeni na napotnici. V počitniških kapacitetah so prepovedani hišni 
ljubljenčki, prav tako v naših apartmajih ni dovoljeno kajenje. Hvala za upoštevanje. 

* Zaradi preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2 je možna sprememba pogojev koriščenja kopalnih kart po posameznih enotah.    
   Morebitna sprememba ne vpliva na razpisano ceno.

Spoštovane članice in člani 
Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
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Najem do 25.6. 25.6. - 30.8. 30.8. - 4.10.

App 1/4+2 - 4 kop. karte - na dan 60 70 60

App 1/4+2 - 6 kop. kart - na dan 75 80 75

* Turistična taksa ni vključena v ceno in se poravna na licu mesta. Minimalno bivanje 2 noči

60 €/dan

Terme Čatež
Čatež ob Savi

CENA OD

35 €/danCENA OD

Ptuj
Terme Ptuj

Vabljeni v čarobni svet gusarjev, zabavo med 
valovi ali spust po divji reki. Poletna Termalna 
riviera z 10 bazeni s skupno površino 10.000 
m2 kvadratnih metrov s številnimi tobogani, 
bazenom z valovi, otroškim vodnim parkom... 
predstavlja pravo izbiro za vaše poletne 
počitnice. 

Apartmaja se nahajata v apartmajskem naselju 
100 m od bazenskega kompleksa letno – zimske 
riviere. Površina posameznega apartmaja je 47 
m2. V pritličju se nahaja bivalni del s kuhinjo, 
kjer je tudi TV sprejemnik. Iz bivalnega dela je 
prehod na teraso, kjer lahko koristite zunanji 
žar. Spalni del se nahaja nadstropje višje, 
kjer sta dve spalnici z dvema in tremi ležišči. 
Apartma je ogrevan in klimatiziran.

Tako kot ptujski termalni vrelci tudi okolica 
Term Ptuj brbota od življenja! Spoznajte 
preteklost najstarejšega slovenskega mesta in 
vinorodno okolico. Odkrivanje okolice term vam 
bo zagotovo dalo nov polet!

Apartma se nahaja v prvem nadstropju vile 
Sava znotraj apartmajskega naselja Term Ptuj. 
Apartma ima dnevni prostor, kjer je postelja 
za dve osebi in se povezuje s kuhinjo, ki je 
opremljena z vsem potrebnim za bivanje štirih 

Apartmajski hiški 217 in 218

Vila Sava

  Do 6 kopalnih kart

  Vkl. 2 kopalni karti

oseb, ter dodatno sobo z dvema ležiščema 
(pograd). Apartma je klimatiziran.

PONUDBA VKLJUČUJE: najem, 2 celodnevni 
kopalni karti, možnost kopanja na dan prihoda 
in odhoda, parkirišče, končno čiščenje. 
Posteljnina in brisače niso na razpolago, zato jih 
je potrebno prinesti s seboj. 

PRIJAVA/ODJAVA:  recepcija hotela Primus. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

PONUDBA VKLJUČUJE: najem, do 6 kopalnih kart, 
možnost kopanja na dan prihoda in odhoda, 
končno čiščenje, parkirišče. Posteljnino in 
brisače je potrebno prinesti s seboj. V času 
počitnic je v zimsko Termalno riviero možen  le 
en časovno omejen vstop.

PRIJAVA/ODJAVA:  recepcija avtokampa.  Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

Ideje za izlet

PTUJSKI GRAD: odpravite se na slikovit Ptujski grad, kjer se ponuja čudovit razgled 
na mesto.

PTUJSKA VINSKA KLET: oglejte si najstarejšo vinsko klet v Sloveniji in poskusite 
njihova nagrajena vina.

Najem do 25.6. 25.6. - 30.8. 30.8. - 4.10.

App 1/2+2 - na dan 35 45 35

* Turistična taksa ni vključena v ceno in se poravna na licu mesta. Minimalno bivanje 2 noči. 
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Najem do 4.10.

App 1/4+1 - na dan 30

Najem do 25.6. 25.6. - 30.8. 30.8. - 4.10.

App 1/6 - na dan 60 70 60

* Turistična taksa ni vključena v ceno in se poravna na licu mesta. Minimalno bivanje 2 noči. 

* Turistična taksa ni vključena v ceno in se poravna na licu mesta. Minimalno bivanje 2 noči. 

60 €/dan

Moravske toplice
Prekmurje

CENA OD

30 €/danCENA OD

Pohorje
Rogla

Prekmurje vas vabi, da spoznate neokrnjeno 
naravo, da doživite svet onkraj Mure, onkraj 
slabe volje in skrbi, kjer čas teče počasneje. 
Prepustite se prekmurskemu vetriču, spoznajte 
vinorodni svet Goričkega in neskončne ravnice 
pod njim. Očarani boste!

Apartma se nahaja v bloku v 2. nadstropju 
apartmajske hiše v bližini Term Vivat. Od 
bazenskega kompleksa Term 3000 je oddaljen 
150 m. Apartma ima kuhinjo z jedilnico, 
kopalnico, dnevni prostor z kavčem, ki se lahko 
prilagodi v ležišče za dve osebi, dve spalnici – v 

Privoščite si aktiven oddih na Pohorju! 
Rekreacija v naravi obljubljaja nepozabno 
zabavo za mlade in stare v vseh letnih časih. 
Na Rogli so urejene številne kolesarske in 
pohodniške poti, ponujajo tudi nordijsko 
rolkanje (‘’skike’’),  lahko pa si privoščite piknik 
v naravi. Za otroke je pripravljen program s 
številnimi ustvarjalnimi delavnicami. Pohorci 
še vedno sami gojijo hrano, ki jo potrebujejo 
ter ohranjajo tradicionalne recepte in z njimi 
povezane običaje, ki jih predstavljajo tudi na 
prireditvah in tematskih večerih.

Apartma Vivat

Apartma Macesen

  Do 4 kopalne karte

Zelene počitnice

Apartmajska hiša se nahaja v naselju Macesen 
na Rogli, v neposredni bližini vlečnice. Hiša je 
dvoetažna v njej pa so v pritlični etaži lopa, 
kopalnica, kuhinja z jedilnico in dnevno sobo, 
v prvi etaži pa je spalnica in dodatna soba z 
dvema ležiščema. Ogrevanje je na plinsko peč.

PONUDBA VKLJUČUJE: najem. Končno čiščenje ni 
vključeno v ponudbo.

PRIJAVA/ODJAVA: recepcija hotela Planja. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

vsaki je zakonska postelja za dve osebi, ter dva 
balkona. Dostop do apartmaja je možen tudi z 
dvigalom. V apartmaju je vsa potrebna oprema 
za bivanje šestih oseb.  

PONUDBA VKLJUČUJE: najem, posteljnino, 4 
celodnevne kopalne karte v termah Vivat, 
parkirišče, končno čiščenje. Kopanje na dan 
odhoda ni vključeno v ponudbo.

PRIJAVA/ODJAVA: recepcija hotela Vivat. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

Ideje za izlet

Sprehod med krošnjami.
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Najem do 25.6. 25.6. - 30.8. 30.8. - 4.10.

Soba Afrodita - na dan 1/2 30 35 30

Najem do 25.6. 25.6. - 30.8. 30.8. - 4.10.

Vila Afrodita - na dan 1/2+2 50 55 50

* Turistična taksa ni vključena v ceno in se poravna na licu mesta. Minimalno bivanje 2 noči. 

* Turistična taksa ni vključena v ceno in se poravna na licu mesta. Minimalno bivanje 2 noči. 

50 €/dan

Vila Afrodita 2+2
Zreče

CENA OD

30 €/danCENA OD

Zreče
Vila Afrodita Soba

Zreško Pohorje nudi ljubiteljem zelenih 
počitnic  številne možnosti za kvalitetno 
preživljanje prostega časa. Odlična klima ter 
slikovita naravna in kulturna dediščina kar 
vabijo k raziskovanju Zreč in okolice. Na poti 
se lahko ustavite na eni od turističnih kmetij in 
poizkusite pristno domačo hrano, občudujete 
prostrane vinograde nad Slovenskimi Konjicami, 
si ogledate rimsko pokopališče ali se ohladite 
ob Zanggerjevem ribniku.

Apartma ima opremljeno kuhinjo z jedilnim 
delom za štiri osebe. Na razpolago so štiri 
ležišča, dve sta v spalnici-zakonska postelja, dve 
pa v bivalnem delu (raztegljiv kavč). Apartma je 

Soba je v vili, v prijetnem gozdičku. Opremljena 
je s SAT-TV sprejemnikom in telefonom. Soba 
ima dve ležišči (zakonska postelja), velik balkon, 
tuš in WC. Priprava hrane v sobi ni možna. Soba 
je ogrevana. V sklopu Term obratuje 5 bazenov 
skozi vse leto. 

PONUDBA VKLJUČUJE: najem, 2 celodnevni 
karti za kopanje, posteljnino, končno čiščenje, 

Vila Terme Zreče

Soba

  Vkl. 2 kopalni karti

  Vkl. 2 kopalni karti

parkirišče. V kolikor letuje v app več oseb lahko 
dodatni 2 karti dokupite s 50% popustom na 
recepciji. Za vstop v Savno vas imate 30% 
popusta ob predložitvi članske izkaznice. Na 
relaciji Zreče – Rogla - Zreče vam je na voljo 
brezplačni avtobus.

PRIJAVA/ODJAVA:  recepcija hotela Dobrava. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

opremljen s telefonom in TV sprejemnikom. Na 
razpolago je velik balkon. Apartma je ogrevan. 
V sklopu Term obratuje pet bazenov skozi vse 
leto. 

PONUDBA VKLJUČUJE: najem, 2 celodnevni 
karti za kopanje, posteljnino, končno čiščenje, 
parkirišče. V kolikor letuje v app več oseb lahko 
dodatni 2 karti dokupite s 50% popustom na 
recepciji. Za vstop v Savno vas imate 30% 
popusta ob predložitvi članske izkaznice. Na 
relaciji Zreče – Rogla - Zreče vam je na voljo 
brezplačni avtobus.

PRIJAVA/ODJAVA:  recepcija hotela Dobrava. 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Ideje za izlet

Sprehod okoli Zreškega jezera, sprostitev v prijetnem okolju zelene oaze.

Mini ZOO v Slovenskih Konjicah: kenguruji, nosati medvedki, papige, opice... zabava 
za vso družino.
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Najem do 25.6. 25.6. - 30.8. 30.8. - 4.10.

Zambratija- na dan 1/4+1 40 65 40

* Turistična taksa ni vključena v ceno in se poravna na licu mesta. Minimalno bivanje 2 noči. 40 €/dan

Zambratija
Istra | Hrvaška

CENA OD

30 €/danCENA OD

Istra | Hrvaška
Dajla

Zambratija je istrsko obmorsko letovišče, 
najbolj priljubljeno pri družinah z manjšimi (in 
večjimi) otroci, saj prav otrokom mivkasta plaža 
in plitvo morje nudita veliko možnosti za igro.  
Na plaži je tudi igrišče za odbojko na mivki in 
mali nogomet, ter igrišče za košarko. Za tiste, 
ki ne marajo mivke je v bližini betonska ploščad 
nekdanjega počitniškega doma ter več kamnitih 
plaž, ki nudijo svoje čare predvsem tistim, ki 
radi uživajo v mirnih kotičkih divje obale. V 
bližini je tudi naturistična plaža ter turistično 
naselje Katoro s svojimi plažami, tobogani, 
bazeni, igrišči za tenis, namizni tenis, odbojko, 
mini golf, itd...

Dajla, mirno letoviško mestece, ki leži na pol 
poti med Umagom in Novigradom. Področje za 
vse tiste, ki iščete urejeno plažo za otroke, zaliv 
za jutranjo rekreacijo in vse tiste, ki želite dan 
preživeti na plaži, kjer je mesto skalnih zaplat le 
za vas. Vožnja s kolesi ob obali vse do Novigrada 
in sprehodi do bližnje Marede, vas bodo vsak 
dan znova zvabili v pogon in razlog, da se boste 
vedno znova vračali v to prelepo naselje Dajla. 
Apartmaja se nahajata v Dajli (smer Novigrad-
Umag).

PONUDBA VKLJUČUJE: 

APP 2+1 v pritličju, vsebuje kuhinjo z dnevnim 
prostorom, kopalnico s tušem in WC-jem, 
spalnico in teraso. V apartmaju lahko prespijo 
3 osebe. Apartma je klimatiziran, s televizijo ter 

Apartma

Apartma

 Prijazno družinam

Vkl. posteljnina

WI-FI omrežjem. V ceno najema je vključena 
posteljnina in brisače za roke v kopalnici. Na 
terasi možna souporaba žara. Lastno parkirišče 
pred objektom.

APP 2+2 v pritličju, ima kuhinjo z dnevnim 
prostorom, kopalnico s tušem in WC-jem, 
spalnico in teraso. V apartmaju lahko bivajo 4 
osebe. Apartma je klimatiziran, s televizijo ter 
WI-FI omrežjem. V ceno najema je vključena 
posteljnina in brisače za roke v kopalnici. Na 
terasi možna souporaba žara. Lastno parkirišče 
pred objektom.

PRIJAVA/ODJAVA: direktno pri lastniku apartmaja. 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Letujejo lahko največ 3 ali 4 osebe ne glede na 
starost.

Apartma ima kuhinjo z dnevno sobo, kopalnico, 
spalnico z zakonsko posteljo, otroško sobo z 
dvema ležiščema ter velik balkon. V dnevni sobi 
je kavč, ki se lahko spremeni v ležišče. V APP je 
vsa potrebna oprema za bivanje 5 oseb. 

PONUDBA VKLJUČUJE: najem, parkirišče.   
Končno čiščenje ni vključeno v ceno. 
Posteljnina in brisače niso na razpolago, zato 
jih je potrebno prinesti s seboj. 

PRIJAVA/ODJAVA:  recepcija v TA Trevitours. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

Najem do 25.6. 25.6. - 30.8. 30.8. - 4.10.

App 1/2+1 - na dan 30 40 30

App 1/2+2 - na dan 60 70 60

* Turistična taksa ni vključena v ceno in se poravna na licu mesta. Minimalno bivanje 2 noči. 
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 NOČITEV Z ZAJTRKOM OD 6. 3. DO 25.4. 2022 
2.5. DO 24.6.2022 TAKOJŠNJE PLAČILO PLAČILO PRI 

PONUDNIKU

3 dni /2 noči /2 osebi 144,00 € 22,00 € 122,00 €

4 dni /3 noči /2 osebi 216,00 € 33,00 € 183,00 €

POLPENZION DO 22.4.2022. 
2.5. - 19.6.2022 TAKOJŠNJE PLAČILO PLAČILO PRI 

PONUDNIKU

3 dni /2 noči /2 osebi 236,00 € 35,40 € 200,60 €

4 dni /3 noči /2 osebi 336,00 € 50,40 € 285,60 €

DOPLAČILA IN UGODNOSTI
Turistična taksa v višini 1,75 €/oseba/noč in 0,88 €/otrok od 7. do 18. leta/noč ter enkratna prijavnina v višini 1,5 €/oseba nista vključeni v ceno
Popusti za otroke (vključen zajtrk): 1 otrok do 12,99 let in 2. otrok do 6,99 let bivata brezplačno, 2. otrok od 7 do 12,99 let 10 €/dan, otrok od 13 let oz. odrasla 
oseba 15 €/dan
Možna doplačila: večerja 10 €/oseba/dan, otroci od 7 do 12,99 let 7 €/oseba/dan, Standard soba z balkonom 10 €/dan, Comfort soba z balkonom 20 €/dan, Superior 
soba z balkonom 30 €/dan

DOPLAČILA IN UGODNOSTI
turistična taksa 1,88 € na osebo na dan (otroci od 7. – 18. leta plačajo 50%), enkratna prijavnina 2,00 / 2,50 € na osebo (od 4. leta naprej), lesena kad na terasi 
vile v glampingu 10,00 € na dan. enoposteljna soba 12,00 € na dan, dodaten obrok (kosilo ali večerja) 10,00 € na osebo na dan, dvoposteljna komfortna soba 
7,00 € na noč, suita 14,00 € na sobo na dan, suita z whirlpoolom na terasi 32,00 € na dan, otroška posteljica 5,00 € na noč,pozni odhod iz sobe (do 16.00 ure) 
35,00 € na namestitev. Ugodnosti za otroke v sobi z dvema odraslima: do 3,99 leta GRATIS, od 4 do 9,99 leta 50% popusta, od 10 do 13,99 leta 30% popusta.
Ugodnosti za otroke v sobi z eno odraslo osebo:  do 3,99 leta GRATIS, od 4 do 13,99 leta 30% popusta.

144 €

236 €

Hotel Vesna
Terme Topolšica

CENA OD

CENA OD

Mala Nedelja
Hotel Bioterme

• 2x nočitev v dvoposteljni Standard sobi za 2 osebi (1 otrok do 12,99 let in 2. otrok do 6,99 let 
brezplačno)

• Samopostrežni zajtrk
• Celodnevni vstop v hotelske bazene (kopanje tudi na dan prihoda in odhoda)
• Brezplačno vstopnico za Velenjski grad z muzejem za 2 osebi
• Brezplačno izposojo palic za nordijsko hojo
• 20% popust na masažo celega telesa
• Brezplačni Wi-Fi
• Brezplačno parkirišče
• Ponudba je unovčljiva do 25. 4. 2022 in 2.5. do 24.6.2022

• polpenzion v dvoposteljni sobi ali glamping vili
• neomejeno kopanje v bazenih termalnega parka,
• uporaba kopalnega plašča v času bivanja (za odrasle osebe),
• 1 x vstop v svet savn - trenutno po navodilih NIJZ (na dan odhoda doplačilo 6,00 € po osebi),
• vstop v fitnes,
•  brezplačen wi-fi,
• možnost celodnevnega kopanja na dan prihoda in odhoda (brez uporabe kopalnega plašča 

in brisač),
• animacijski program,
• brezplačno nadkrito parkirišče,
• ponudba je unovčljiva do 22.4.2022 in 2.5. - 19.6.2022

Ponudba vsebuje

Ponudba vsebuje

 Prijazno družinam

Kopalni plašč

              letovanje@sindikat-zsvs.si
         041 956 956

              letovanje@sindikat-zsvs.si
         041 956 956

Informacije in  Rezervacije:

Informacije in  Rezervacije:



10

Termini ****
Hotel Ramada Resort

****
Hotel Kompas

****
Ramada Hotel & Suites

A
 DO 26.05.2022
10.10.-25.11.2022 48 € 46 € 43 €

B
27.05.-07.07.2022
22.08.-09.10.2022 59 € 57 € 52 €

C 08.07.-21.08.2022 68 € 66 € 62 €

POLPENZION DO 1.9.2022

3 dni /2 noči /2 osebi 260,00 €  240,00 €

* Cena na osebo na dan.
DOPLAČILA IN UGODNOSTI
Turistična taksa, prijavnina in zavarovanje: 3 EUR na odraslo osebo na noč; otroci od 7. do 18. leta 1,50 EUR na osebo na noč
Doplačilo za enoposteljno sobo: 20 EUR na dan
Dodatni obrok (kosilo ali večerja): 16 EUR na osebo na dan; otroci od 6. do 12. leta 8 EUR (kosilo / večerja je v enem izmed hotelov Hit Alpinea).

DOPLAČILA IN UGODNOSTI
turistična taksa 2,50 € na osebo na dan. Soba Grand 10,00 € na osebo na dan. Zajtrk v sobo 25,00 € na osebo na dan.

43 € /os/noč

240 €

Hotel Kompas
Kranjska gora

CENA OD

CENA OD

Rogaška
Grand Hotel Sava **** sup

• Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
• Vstop v bazen Aqua Larix v hotelu Ramada Resort ali bazen Sprostitvenega centra hotela 

Kompas (v času obratovanja)
• Vrednostni bon 5 EUR po odrasli osebi za koriščenje gostinskih storitev v objektih Hit Alpinea 

enkrat v času bivanja (otroku do 6 leta vrednostni bon ne pripada, od 6- 12 let ima 30% oz. 20% 
popusta. Tretja odrasla oseba ima 10% popusta)

• Bogata hotelska animacija (po programu), več informacij: https://www.hit-alpinea.si/sl/
animacija/

• Brezplačni Wi-Fi
• Prost vstop v Casino Larix oz. Casino Korona
• Brezplačno parkirišče pred hotelom (glede na razpoložljivost)

• 2 x polpenzion, 
• prost vstop v termalni bazen LOTUS,
• prost vstop v savne LOTUS, 
• prost vstop v fitnes center, 
• uporaba kopalnega plašča in brisače za kopanje,
• prost vstop v Hit Casino Fontana, 
• bogat animacijski program (organizirani sprehodi, družabne igre, delavnice …), 
• vodna gimnastika, aqua aerobika, · brezplačen dostop do brezžičnega interneta, 
• brezplačno parkirišče pred hotelom. 

• DARILO: 1 x vstop v ROI SPA 2 uri ROI SPA je svet Savn z FINSKO SAVNO, SANARIUM, PARNO SAVNO, 
TEPIDARIUM (z ogrevanimi stoli), SOLNO SAVNO, INFRARDEČO SAVNO, DOŽIVLJAJSKIM TUŠOM in 
MANJŠI ZUNANJI OHLAJEVALNI BAZEN

• Na bazi Nočitve z zajtrkom za 2 osebi (2 x GRATIS VEČERJA): Grand Hotel SAVA ****sup

Ponudba vsebuje

Ponudba vsebuje

Zelene počitnice

Darilo

              letovanje@sindikat-zsvs.si
         041 956 956

              letovanje@sindikat-zsvs.si
         041 956 956

Informacije in  Rezervacije:

Informacije in  Rezervacije:
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NASTANITEV 15.04.-26.05.
 25.09.-06.10.

26.05.-16.06.
11.09.-25.09.

16.06.-15.07.
21.08.-11.09.

1/2 std FB 55 € 66 € 82 €

1/2+1 std B 58 € 70 € 85 €
DOPLAČILA IN UGODNOSTI
Doplačila: krajše bivanje +10 %, turistična taksa 1,5 € /dan nad 12 let
Popusti za otroke:
a) otroci do 3. let brez ležišča ali na otroški posteljici (na vprašanje): 100%
b) otroci do 12 let z dvema odraslima osebama: 100 % (soba 182+1, 1/2+2 ali hotelski app)
c) en otrok do 12 let na osnovnem ležišču v sobi 1/2 z enim odraslim: 30 %

55 € /os/noč

41 € /os/noč

Hotel Katarina 
Selce

CENA OD

CENA OD

Selce
Hotel In Paviljoni Slaven 2* / 3*

• Lega: ob morju, na začetku kraja Selce, 200 m do centra.
• Plaža: 50-100 m, betonska, deloma prodnata, možnost najema ležalnikov in sončnikov.
• Namestitev: 152 sob; klima, SAT TV, sef, mini bar, WiFi, telefon, kopalnica (prha/WC). Prehrana: 

polpenzion (samopostrežna zajtrk in večerja).
• Ponudba objekta: prenovljen 2015/16, restavracija s teraso, aperitiv bar, bar na bazenu, TV salon, 

otroška igralnica, kongresni dvorani, parkirišče za doplačilo (15.6.-15.9.)
• Internet: WiFi na recepciji in v sobah (brezplačno).
• Bazeni in wellness: 2 zunanja bazen z morsko vodo, ležalniki in sončniki ob bazenu (glede na 

razpoložljivost), notranji bazen z morsko vodo, wellness center (hidromasažni bazen, finska, 
turška in bio finska savna, relax cona s pogledom na mediteranski vrt; brezplačen vstop, 
masaže z doplačilom, na vprašanje).

• Šport: v bližini (pri hotelu Slaven, 500 m): tobogan, mini golf, namizni tenis, vodni športi.
• Animacija: animacijski program v poletnih mesecih.
• Domače živali: niso dovoljene.

• Lega: 200 m do centra kraja Selce, sredi sredozemskega rastlinja, ob morju in plaži.
• Plaža: 50-100 m, betonirano- prodnata. Možnost najema sončnikov in ležalnikov.
• Namestitev v glavni zgradbi 3*: 49 sob, prenovljene 2015, klima, SAT TV, telefon, kopalnica (prha/WC).
• Namestitev v paviljonih 2*: 161 sob, preprosto opremljene, kopalnica (prha/WC).
• Prehrana: polpenzion (samopostrežna zajtrk in večerja) + pijača ob večerji.
• Ponudba objekta: restavracija, a la carte restavracija, aperitiv bar, otroški kotiček, parkirišče (glede 

na razpoložljivost). Otroško igrišče v bližini.
• Internet: brezplačen WiFi v sobah v glavni zgradbi in na recepciji:
• Šport: mini golf, namizni tenis, v bližini: tobogan, odbojka na plaž, vodni športi, potapljanje.
• Domače živali: dovoljene, predhodna najava (doplačilo).

Ponudba vsebuje

Ponudba vsebuje

Pijača ob večerji

 Primerno za družine

              letovanje@sindikat-zsvs.si
         041 956 956

              letovanje@sindikat-zsvs.si
         041 956 956

Informacije in  Rezervacije:

Informacije in  Rezervacije:

NASTANITEV 15.04.-26.05.
 25.09.-06.10.

26.05.-16.06.
11.09.-25.09.

16.06.-15.07.
21.08.-11.09.

½+1 BM PAV 3* / ½+1 std 41 € 50 € 72 €

½ sup BMS 49 € 60 € 86 €
DOPLAČILA IN UGODNOSTI
Doplačila: krajše bivanje +10 %, turistična taksa 1,5 € /dan nad 12 let



29. srečanje
Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

18. junij 2022 ob 11. uri v Simonovem zalivu - Izola

•  podelitev sindikalnih priznanj • tekmovanja v družabnih in športnih igrah
• otroške delavnice •  klepet o aktualnih dogodkih ob jedači in pijači

•  zabava s skupino Poskočni

VABILO


