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АПАРТМАНИ ВИЛА РАС КОПАОНИК ****
ЦЕНОВНИК 29.08.2021 ДО 29.08.2022.
2+0
АПАРТМАНИ

29.08.28.11.

28.11.26.12.

26.12.23.01

23.01.13.02.

13.02.20.02.

20.02.13.03.

13.03.27.03.

27.03.03.07.

03.07.29.08.

Најам 7 дана
Дневнинајам

15.000
2.500

29.900
4.900

60.000
9.800

49.900
7.800

60.000
9.800

49.900
7.800

32.000
5.100

15.000
2.500

19.900
3.200

3+0
АПАРТМАНИ

29.08.28.11.

28.11.26.12.

26.12.23.01

23.01.13.02.

13.02.20.02.

20.02.13.03.

13.03.27.03.

27.03.03.07.

03.07.29.08.

Најам 7 дана
Дневнинајам

19.900
3.400

34.000
5.500

67.000
10.900

53.000
8.300

67.000
10.900

53,000
8.300

37.000
6.000

19.900
3.400

24.900
4.200

2+1
АПАРТМАНИ

29.08.28.11.

28.11.26.12.

26.12.23.01.

23.01.13.02.

13.02.20.02.

20.02.13.03.

13.03.27.03.

27.03.03.07.

03.07.29.08.

Најам 7 дана
Дневнинајам

24.900
4.200

39.900
6.500

79.000
12.900

58.000
9.400

79.000
12.900

58.000
9.100

42.000
6.900

24.900
4.200

31.900
5.200

СТРУКТУРА АПАРТМАНА (Сви Апартмани су типа студио):
- Апартман бр. А-2 (2 + 1) 2 сингл лежаја + тросед
- Апартман бр. А 3 (2 + 1)2 сингл лежаја + тросед
- Апартман бр. А-4 (2 + 1) 2 сингл лежаја + тросед
- Апартман бр. А-5 (3 + 0)2 сингл лежаја + фотеља
- Апартман бр. А-6 (3 + 0)2 сингл лежаја + фотеља
- Апартман бр. А-7 (2 + 0)2 сингл лежајa
- Апартман бр. А-8 (2 + 1)2 сингл лежаја + тросед

- Апартман бр. А-9 (2 + 1)2 сингл лежаја +тросед
- Апартман бр. А-10 (2 + 0)2 сингл лежаја
- Апартман бр. А-11 (3 + 0)2 сингл лежаја +фотеља
- Апартман бр. А-12 (2 + 1)2 сингл лежаја +тросед
- Апартман бр. А-13 (1 + 1)2 троседа
- Апартман бр. А-14 (2 + 0)2 троседа
- Апартман бр. А-15 (2 + 1)2 троседа + фотеља

-

У ЦЕНУ АРАНЖМАНА УКЉУЧЕНО:
Најам 7 дана: смештај на бази седмодневног најма апартманa, изражен у динарима са урачунатим ПДВ-ом, по типу апартмана.
Дневни најам: смештај по дану за боравак краћи од 7 дана, изражен у динарима са урачунатим ПДВ-ом, по типу апартмана.

-

У ЦЕНУ АРАНЖМАНА НИЈЕ УКЉУЧЕНО:
боравишна такса (120,00 динара) и осигурање (20,00 динара) који се наплаћују дневно по особи
деца од 7 до 15 година плаћају боравишну таксу у износу од 60.00 динара и осигурање 20,00 динара по особи дневно
деца до 7 година не плаћају боравишну таксу већ само осигурање у износу од 20,00 динара по особи дневно
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Приликом резервације уплаћује се 30% од вредности аранжмана а остатак пре почетка коришћења апартмана.
УПЛАТА НА РАТЕ:
Приликом резервације уплаћује се 30% од вредности аранжмана, а остатак у две једнаке месечне рате.
ОТКАЗИ И ПРОМЕНЕ:
Отказом се сматра потпуно одустајање од коришћења аранжмана. Гост, односно организатор је дужан да обавести Установу од одустајања од
аранжмана у писаној форми поштом, факсом или e-mail-ом vilaras@raskaturizam.rs.Уколико се отказ врши на дан почетка коришћења апартмана
или до седам дана раније, гости, односно организатори су обавезни да о томе обавесте Установу путем телефона на број036 5150 165или 036 738 670.
У зависности од рокова отказа Туристичка организација Рашка задржава право на наплату услуга резервације изражену процентално од укупне цене
аранжмана и то до:
30 дана - 10%
29-15 дана - 20%
14-8 дана - 50%
7-1 дан - 85-%
на дан или после почетка аранжмана -100%
Након резервације измене се могу вршити само уз сагласност организатора уз надокнаду од 10%. У случају измена цена, на резервисане услуге
смештаја примењује се цена из ценовника важећег на дан извршене резервације. Сматра се да је резервација извршена у моменту уплате 30%
аранжмана.
ОПИС СМЕШТАЈА:
Oбјекат Вила Рас**** смештен је у самом средишту туристичког центра Копаоник, у непосредној близини ЈАТ- ових апартмана са директним прилазом са
главне саобраћајнице. Вила представља идеалан избор за све који долазе на Копаоник, зими на скијање, лети на одмор и рекреацију. Гостима је на
располагању смештај у 14 савремено опремљених апартмана. Додатни садржаји: кабловска ТВ, интернет, скијашница.
У склопу виле Рас налази се издвојени објекат Предшколске установе ,,Весело детињство Рашка” који пружа услуге целодневног боравка деце и
играонице.
ПАРКИНГ: Гостима виле РАС на располагању су и 5 подземних гаражних места. Цена закупа једног гаражног места износи 800,00 динара дневно.

