CENIK PRENOČITVENIH ZMOGLJIVOSTI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
Cena za najem apartmaja/noč

DOM TRENTA
(APARTMA ***)

OBJEKT

Dodatno ležišče

NAMESTITEV
1.7. - 31.8.
24.12. – 2.1.

Izven sezone

Apartma – 2 osebi

90,00

70,00

Apartma – 3 osebe

105,00

80,00

Apartma – 4 osebe

120,00

90,00

Apartma – 5 oseb

135,00

100,00

Apartma - 5 oseb
(ločeni spalnici)

160,00

120,00

Najem hiše - 14 ležišč - 7/2

390,00

310,00

Domača žival na
nočitev

Dodatek za kratko
bivanje - eno noč
Pohodniki z
nahrbtnikom

Popust nad 7
nočitev

10 %

10 %

10,00*

15,00

HIŠA TRENTA
(APARTMA ***)

Dodatek za kratko
bivanje - eno noč
Ostali gostje

Najem hiše – 19 ležišč

530,00

Dvoposteljne sobe

420,00
na osebo

Soba za 2 osebi
(WC in tuš v souporabi dveh sob)

30,00

24,00

Soba za 2 osebi
(z WC in tušem)

40,00

30,00

Soba za 1 osebo
(WC in tuš v souporabi dveh sob)

50,00

38,00

Soba za 1 osebo
(z WC in tušem)

70,00

50,00

*bivanje domačih živalih je omogočeno v enem apartmaju v Dom Trenta (več informacij na podlagi povpraševanja)

20 %

DODATNA
PONUDBA
DOM TRENTA

Zajtrk/osebo

8,00 odrasli/6,00 otroci

Pranje perila/enoto

5,00

Sušenje perila/enoto

5,00

Pranje in sušenje perila/enoto

8,00

Za 4 osebe na nočitev

Vsaka nadaljnja oseba na nočitev

Domača žival na nočitev

Popust nad 7 nočitev

Dodatek za kratko bivanje
- eno noč

10,00

10%

30 %

OBJEKT
1.7. - 31.8.
24.12. – 2.1.

Ostali termini

1.7. - 31.8.
24.12. – 2.1.

Ostali termini

RADOVNA
(APARTMA *)
(9 ležišč + 1 pomožno)

110,00

100,00

20,00

18,00

PLANINKA
(APARTMA *)
(10 ležišč)

110,00

100,00

20,00

18,00

GORELJEK
(APARTMA *)
(6 ležišč)

100,00

90,00

20,00

18,00

VRŠIČ *
(APARTMA *)
(8 ležišč)

110,00

100,00

20,00

18,00

VRATA *
(APARTMA *)
(4 ležišča + 1 pomožno)

100,00

90,00

20,00

18,00

VOGAR *
(APARTMA *)
(4 ležišča)

100,00

90,00

*Koče Vršič, Vrata, Vogar so odprte od junija do konca septembra.
V času božično novoletnega termina (24.12. – 2.1.) je možnost najema za najmanj 5 nočitev.
Otroci do dopolnjenega 7 leta starosti se v kočah ne štejejo kot nadaljnja oseba.
Navedene cene so v EUR. V cenah je vključen 9,5% DDV. Turistična taksa ni všteta v ceni.

TURISTIČNA
TAKSA

OBČINA/KOČA/APP

Odrasli

Otroci 7-18 let

Občina Bovec (Hiša Trenta, Dom Trenta)

2,00

1,00

Občina Kranjska gora (koča Vrata, Radovna)

1,60

0,80

2,00

1,00

Občina Kranjska gora (koča Vršič)
Občina Bohinj (Koča Planinka, Goreljek, Vogar)
Otroci do dopolnjenega 7 leta starosti – brezplačno.
Pri oblikovanju posebnih aranžmajev se lahko določijo posebni popusti.

JZ TNP ob rezervaciji zaračuna 30% celotne vrednosti termina. V primeru pisne odpovedi namestitev manj kot 5 delovnih dni pred predvidenim prihodom,
JZ TNP ne povrne že plačane 30% akontacije ob rezervaciji. V primeru odpovedi najema na dan predvidenega prihoda oziroma v primeru neprihoda JZ
TNP zaračuna stroške v višini 100% vrednosti najema, razen, če je odpoved posledica objektivnih razlogov, na katere se ni dalo vplivati.
Povračilo že plačanega 30% predplačila, kot potrditev rezervacije, se povrne na podlagi presoje in potrditve odgovorne osebe in le v primeru, ko zanjo
obstaja tehten razlog.
JZ TNP si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od dogovora o najemu, če pred najemom nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo
mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za JZ TNP pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da dogovora ne bi sklenil, če bi obstajale ob
sklenitvi dogovora o najemu.
V kolikor skrbnik posameznega objekta ugotovi, da je po zaključenem bivanju objekt ali njegova okolica v stanju, ki presega končno čiščenje, se
koristniku zaračuna dodatno čiščenje v višini stroškov čiščenja. V kolikor skrbnik posameznega objekta ugotovi poškodbe na objektu oziroma na
njegovem inventarju, se koristniku zaračuna povzročeno škodo ali kupnino nadomestnega inventarja.
Cenik velja od 17.1. 2022 dalje.

