
    

 

Zdravilišče Radenci – zdravilišče s tradicijo, vrhunskim znanjem in zdravilno mineralno vodo. 

Diagnostični center za bolezni srca in ožilja. 

www.zdravilisce-radenci.si  

 

REZERVACIJA HOTELA za čas  

„5. slovenskega pediatričnega kongresa “ 
 

Radenci, 16. – 18.9.2010  
 

Prosimo, da rezervacije izvršite najkasneje do 18.8.2010.  

Po tem datumu ne bomo mogli zagotoviti prenočišč. 

 

PRIIMEK IN IME: 

 

 

 

NASLOV ORGANIZACIJE ALI USTANOVE: 

 

 

SOBO REZERVIRAM ZA DATUM: 

 

 

 

Hotelski cenik 
Prosimo označite želeni tip hotela in sobe. 

 enoposteljna soba dvoposteljna soba 

 

hotel RADIN **** 

 

 

� nočitev z zajtrkom  

75,- EUR 

 

� nočitev z zajtrkom 

65,- EUR 

 

� dvoposteljno sobo si bom delil z:   

 

Cena je navedena za eno osebo in dan. Posebej se plača turistična taksa, ki znaša 1,01 EUR na dan po osebi. 

Prijava od 14.00 ure oz. prej, če je soba na razpolago že prej; odjava do 11.00 ure na dan odhoda. Hotelskim 

gostom so na voljo brezplačni parkirni prostori. 

 

V Zdravilišču je tudi Medico – wellness center Corrium 

z raznovrstno medico in wellnes ponudbo. 

 
Za dokončno potrditev potrebujemo št. vaše kreditne kartice kot garancijo prihoda ali pa vam pošljemo predračun v vrednosti cene za 1. 

dan. Potrebne informacije nam prosimo pošljite na e-naslov: miha.veberic@zdravilisce-radenci.si (osebni podatki in podatki o kreditni 

kartici, ki nam jih posredovali, varujemo kot zaupne in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Naročilnic kot plačilno sredstvo ne 

sprejemamo. Rezervacijo lahko brezplačno odpoveste do 48 ur pred prihodom, v nasprotnem primeru vam bomo vašo kreditno kartico 

bremenili v vrednosti naročenih storitev za en dan. Odškodnina se ne plača, če gost ne pride zaradi višje sile. Več o splošnih pogojih 

sodelovanja najdete na naši spletni strani, na željo pa vam jih pošljemo tudi po e-pošti ali faksu. Splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na 

spletni strani www.zdravilisce-radenci.si. 

 

Rezervacije pošljite na naslov, po faksu ali e-pošti: 

ZDRAVILIŠČE RADENCI d.o.o., Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci 

Faks: 02/520-27-23, e-pošta: info@zdravilisce-radenci.si 

 
Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št.: +386/2/520-27-20; 520-27-22 

 

V kolikor želite prejeti potrditev rezervacije vpišite št. faksa ali e-pošto! 

 

__________________________________ 

 


