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КОПАОНИК - ЛЕТО 2013     
    
Апартмани "Небеске столице" 
 

ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА 
Број 
особа 

Тип 
апартмана 01.07. - 14.07. 14.07. - 01.09. 

1 студио 1.600,00 1.800,00 
2 студио 1.800,00 2.400,00 
3 студио 2.200,00 2.800,00 
4 студио 2.500,00 3.000,00 
5 апартман 3.200,00 4.000,00 
6 апартман 3.800,00 4.600,00 

 - Цене су изражене у динарима, и односе на дневни најам  апартмана - 
 - За коришћење апартана мање од 3 дана цена се увећава за 20% - 
 

У изузетно пријатном амбијенту хотелских ресторана и 
организована је исхрана на бази полупансиона.  

Апартманско насеље "Небеске столице" се налази у 
непосредној близини хотела "Гранд", а на самој стази "Пајино пресло" - 
"Машинац". 

Објекти имају 73 савремено опремљених апартмана различите 
структуре, за боравак 2-8 особа  

Ентеријер је урађен у храстовини. 
 
Сваки апартман поседује сат-радио-ТВ уређај са пријемом 

домаћих и сателитских програма, телефон ... 
Кухиње су опремљене фрижидером, штедњаком, рерном и 

квалитетним посуђем. 
Купатила су опремљена санитаријама врхунског 

квалитета, феном ... 
 
 

 
 

СПЕЦИЈАЛНИ ПОПУСТ НА НАЈАМ АПАРТМАНА 
 
деца 0-10 година  - ГРАТИС!!! 
деца 10-15 година - 50% цене најма апартмана. 
 
СПЕЦИЈАЛНА АКЦИЈА 
 
За боравак 7 дана - плаћа се 6 дана 
За боравак 10 дана - плаћа се 8 дана 
За боравак 14 дана - плаћа се 11 дана 
 
 
ДОПЛАТЕ 
 
1.400,00 динара по особи и дану за услугу ПП (класичан сервис) за  
госте објеката "Небеске столице" . 
Деца 0-2 година – бесплатно; Деца 2-10 година – 50%. 
 
 
НАПОМЕНА 

 
Боравишна такса и осигурање се плаћају на рецепцији хотела у износу 
од 100,00 динара. 
Деца 7-15 година плаћају боравишну таксу 50%. 
 У случају промене на тржишту роба и услуга задржавамо право на 
корекцију цена. 

 
 
ОТКАЗИ И ПРОМЕНЕ 
  
 Отказом се сматра потпуно одустајање од коришћења 
аранжмана. Гост је дужан да обавести организаторе о одустајању или 
промени. Аранжман се може отказати искључиво у писаној форми, а у 
зависности од рокова задржавају се следећи проценти од укупне цене. 
 

до 30 дана 10% 7-1 дан 85% 
29-15 дана 20% на дан или после   
14-8 дана 50% почетка аранжмана 100% 

 
Након извршене резервације, измене се могу вршити само 

уз сагласност организатора а уз надокнаду од 10%. 
 
 
      


