Mekinjski samostan

Cenik nastanitev
VRSTA NOČITVE

CENA ZA 1 DAN

CENA ZA VEČ DNI/DAN

Nočitev v enoposteljni sobi (lastna kopalnica)
Nočitev v dvoposteljni sobi (lastna kopalnica)

50 €
40 €

40 €
30 €

Nočitev v dvoposteljni/triposteljni sobi

35 €

25 €

Nočitev v večposteljni sobi

30 €

20 €

Na voljo so naslednje sobe:
2 enoposteljni sobi z lastno kopalnico
3 dvoposteljne sobe z lastno kopalnico
1 dvoposteljna soba
1 dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem (raztegliv kavč)
1 dvoposteljna soba (pograd)
2 triposteljni sobi
3 štiriposteljne sobe (2 pograda)
4 šestposteljnih sob (3 pogradi)
Gostje, ki so rezervirali sobo brez lastne kopalnice, imajo na voljo 5 etažnih kopalnic.

Cene veljajo na osebo na noč in vključujejo:
- nočitev,
- posteljnino in brisače,
- souporabo sobe za druženje,
- dostop do brezžičnega omrežja,
- parkirni prostor.

Doplačila:
- Samoupraba sobe: če gostje želijo bivati v dvo- ali večposteljni sobi sami, lahko zakupijo prazne postelje po -veljavnem ceniku.
- Zajtrk: 7 € odrasli, 5 € otrok. Kosilo ali večerjo po ceni od 8 do 10 € organiziramo za večje skupine po -predhodnem dogovoru.
- 10 % dražja je enodnevna nočitev in se računa glede na cene v veljavnem ceniku.
- Turistična taksa: 2,5 € za odrasle, otroci od 7 do 18 let: 1,25 €, otroci do 7. leta so plačila takse oproščeni.

Popusti:
- 50 % popust za otroke od 3 do 12 let. Otroci do dopolnjenega 3. leta bivajo brezplačno.
- 30 % popust ob zakupu vseh namestitvenih kapacitet.
- 10 % za skupine nad 10 oseb.
- Popusti se ne seštevajo.
- Za enodnevne nočitve se popusti ne priznajo.

Dodatno na željo gosta:
- Uporaba sobe za sproščanje ali telovadbo.
- Uporaba samostanskega asfaltiranega igrišča.
- Izposoja električnega kolesa.*
- Vodeni ogled samostana Mekinje in župnijske cerkve.*
- Možnost brezplačnega obiska dogodkov, ki v času bivanja potekajo v samostanu, če je organizator zavod.
- Možnost uporabe golf igrišča* in ostalih športnih igrišč (tenis,nogomet, stadion).*
- Možnost kopanja v letnem bazenu* ali termah Snovik.*
- Možnost smučanja na Krvavcu.*
- Možnost obiska Arboretuma Volčji Potok.*
- Možnost obiska Medobčinskega muzeja Kamnik.*
*Cene doplačila računamo po ceniku zunanjih partnerjev in so opredeljene v dodatnem ceniku.

DDV ni obračunan po 1. točki 94. člena ZDDV-1.

Cenik velja od 1. septembra 2021.

Direktorica Javni zavod za kulturo Kamnik
Irena Gajšek

www.samostanmekinje.si
Tel.: 031 392 158

