
 

CENIK TERME ČATEŽ 2022/2023, velja od 01.12.2022 

Cena najema s kopalnimi kartami 
(4x) na nočitev 

1-5 oseb 

01.12.2022 - 22.12.2022 105 €* 
23.12.2022 – 30.12.2022  140 €** 
31.12.2022 -  09.01.2023    Ni možno 
10.01.2023 -  26.01.2023  105 €* 
27.01.2023 -  12.02.2023 140 €** 
13.02.2023 -  06.04.2023 105 €* 
07.04.2023 – 10.04.2023   140 €** 
11.04.2023 -  25.04.2023  105 €* 
26.04.2023 -  02.05.2023 140 €** 
03.05.2023 -  19.06.2023 105 €* 
20.06.2023 – 03.09.2023 140 €** 
04.09.2023 – 01.10.2023 120 €* 
Cena najema brez kart*                              60 € 
  

Cene so v EUR z DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. 

• **V času počitnic in praznikov so cene najema brez kart 70 € na nočitev 

Cena najema vključuje: 

-  Porabo električne energije, vode, stroške ogrevanja, do 5 x celodnevnih 

kopalnih kart brez časovne omejitve za čas bivanja,   

(najem apartmaja za manj kot 2 nočitvi - dodatno 30 EUR). 
 
Otroci do 4,99 leta v spremstvu staršev imajo brezplačen vstop.  

 
Ob prijavi na recepciji gostje prejmejo programirane zapestnice in sicer:  
 

Ob prijavi na recepciji gosti prejmejo programirane zapestnice, ki omogočajo 2 (dva) 
vstopa dnevno s kopanjem v zimski* ali poletni* Termalni rivieri. 

 
Doplačila:- dodatni vstop 5,90 EUR odrasli, 4,90 EUR otroci 5-12 let 
 

Vsakemu objektu pripada toliko zapestnic, kolikor gostov prenočuje v objektu, vendar 
največ 5 (pet) zapestnic. 
 

Izdajanje zapestnic je pogojeno s prijavo bivanja (in dejanskim prenočevanjem) na 
recepciji Apartmajev in Kampa. 
 

*Poletna Termalna riviera je odprta predvidoma od konca aprila do začetka septembra.  
 
V primeru slabega vremena, zmanjšanega obiska in nujnih vzdrževalnih del, si Terme 

Čatež pridržujemo pravico do spremembe obratovalnega časa obeh kopališč 
in delovanja posameznih atrakcij in bazenov. 
 

Prav tako si pridružujemo pravico do spremembe režima vstopov za kopanje in 
upoštevanje vseh omejitev glede na morebitne smernice pristojnih inštitucij (NIJZ) za 
preprečevanje širjenja COVID-19 ali drugih nalezljivih bolezni. 

 
 
 

 



DOPLAČILA: 
 

- v primeru nakupa dodatnih kart (v ceno nočitve so vštete karte za 5 

oseb) lahko le te dokupite na recepciji.  Kopalne karte veljajo na dan 
nakupa in jih ni mogoče prenašati v naslednji dan.  

 

- Apartmaju pripada toliko zapestnic koliko gostov prenočuje v objektu 
(ni možno več, lahko pa je manj) v kolikor vsi koristijo kopalne karte o 
čemer predhodno ob najavi obvestimo recepcijo kampa.  

Rezervacije v terminu 27.1.2023 do 12.02.2023, 07.04. do 26.04.2023 do 
02.05.2023, 20.6. do 03.9.2023 so možne pri minimalnem bivanju 3 noči. 

Rezervacije v terminu 31.12.;1.1. in 2.1. niso možne.  

Cena najema ne vključuje: 
- Turistične takse - dodatno 2,50 EUR/oseba/dan, otroci od 7.-17,99.leta:1,25 

EUR/oseba/dan (poravna se na recepciji). 

- Prijavnina – 1,50 EUR/oseba (enkratno ob prijavi). 
Otroci do 6,99 leta so oproščeni plačila turistične takse in prijavnine. 

- Končno čiščenje počitniške enote po odhodu gostov v višini 45 €.  

- Posteljnino (prevleke za vzglavnike in postelje) gostje prinesejo in 
odnesejo  s seboj (menjava ter pranje posteljnine nista vključena v 
ceno - pri bivanju najmanj 5 nočitev je posteljnina ter njeno pranje 

všteta v ceno najema). 
 
Terme Čatež si pridržujejo pravico do spremembe režima vstopov za 

kopanje glede na smernice pristojnih institucij (NIJZ) za preprečevanje 
širjenja Covid-19.  
 

Povpraševanje - Prijava: 
 
Za ponudbo ali rezervacijo nam prosimo pošljite vaše podatke (ime, priimek, naslov), 

datum prihoda - datum odhoda, število odraslih oseb, število ter starost otrok na e-
mail apartmakaja@gmail.com  

Nastanitev v apartmaju je možna po 14.00 uri na dan prihoda, odhod iz apartmaja 
na dan odhoda do 10.00 ure. 

Plačilni pogoji: 

 
Nakazilo na TRR št. SI56 0700 0000 3579 584, Gorenjska banka d.d. Kranj, 
najkasneje 7 dni pred odhodom. 

 
V primeru predhodne rezervacije 50% predujma v roku 3 dni po potrditvi, 
razliko pa najkasneje 3 dni pred odhodom.  

Po prejetem plačilu vam bomo pred odhodom poslali NAPOTNICO, na osnovi katere 
se boste prijavili in dvignili ključe apartmaja na recepciji Kampa Term Čatež. 

Pogoji odpovedi in vračilo predplačila: 

Če želi gost odpovedati nastanitev je potrebno le to opraviti v pisni obliki in jo 
posredovati bodisi z redno pošto ali pa na email info@k2finance.si . Datum, ko bomo 

prejeli obvestilo o odpovedi rezervacije, je osnova za obračun stroškov odpovedi - 
odstopnina, kot sledi:  

• Za odpoved do 30 dni pred prihodom, se predplačilo vrne gostu na njegove 
stroške. 
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• Za odpoved do 15 dni pred prihodom, se 50% predplačila vrne gostu na njegove 
stroške. 

• Za odpoved od 14 do 8 dni pred prihodom se 40 % predplačila vrne gostu na 

njegove stroške. 
• Za odpoved od 7 do 3 dni pred prihodom se 20 % predplačila vrne gostu na 

njegove stroške. 

• Za odpoved od 2 dni do vključno dneva nastopa nočitev bomo zaračunali celoten 
znesek rezervirane namestitve; razen v primeru nepredvidenih dogodkov zaradi 
višje sile. 

• Če se gost ne pojavi na destinaciji ali odpove rezervacijo takoj ali kmalu po 
prihodu, bomo zaračunali celotnega zneska rezervirane namestitve. 

• V primeru krajšega bivanja, se skupna cena namestitve izračuna za celotno 

rezervirano obdobje. 

Več….. 

https://www.terme-catez.si/si/catez

