
 

  
 

Rezervacija namestitve v Mladinskem zdravilišču in letovišču  
RKS Debeli rtič za udeležence seminarja 

SPODBUJANJE IN VZDRŽEVANJE DOJENJA 
9. – 11. februar 2017 

 
Spoštovani, 
 
Zahvaljujemo se za Vaše povpraševanje in Vas, v kolikor potrebujete namestitev za zgoraj 
omenjeni termin, prosimo za naslednje podatke:   
 
IME*: ______________________________   
PRIIMEK*:____________________________ 
TELEFON*:___________________________  
FAKS ALI E-MAIL*:______________________ 

 
Cena namestitve v dvoposteljni sobi na osebo na dan v EUR 
   ARIJA ***   BOR ** 
- nočitev z zajtrkom 34,00    25,00 
Doplačilo za enoposteljno sobo EUR 15,00 na osebo na dan. 
Doplačilo za turistično takso znaša EUR 1,27 na osebo na dan. 
 
HOTEL  ________________    
NAMESTITEV* v enoposteljni sobi __ / dvoposteljni sobi ___ ŠTEVILO SOB*  ___  
Oseba s katero bom delila/delil sobo:_____________________________ 
 
Prijava v hotel od 14

00
 ure na dan prihoda; odjava do 10

00
 ure na dan odhoda. 

Soba je rezervirana do 16
00 

ure na dan vašega prihoda. V primeru poznega prihoda po 16
00

 
uri prosimo pokličite hotelsko recepcijo (tel.: 05 909 7000). 
V ceni vključeno: izbrani penzion, kopanje v bazenih z ogrevano morsko vodo, parkirišče (do 
polne zasedenosti) in DDV.  

 
Da bi potrditev rezervacije postala veljavna, Vas vljudno naprošamo, da nam posredujete 
naslednje podatke plačnika namestitve  
 
Ime in priimek imetnika _____________________________  

Roj. datum in kraj _______________ 
Naslov in poštna številka ____ ____ ____ ____   
ali 
V kolikor bo plačilo po predračunu Vas prosimo za naslednje podatke*: 
 
Podjetje ____________________ Zavezanec za DDV DA  NE 
Naslov ___________________________ Davčna številka _______________  
TRR       ____________________________ 
Kraj __________________________ 
Telefon _________________________ Faks  _____________________ 
ali  
V kolikor bo plačilo namestitve na osnovi naročilnice (velja le za javne ustanove) Vas 
prosimo, da nam kopijo le te pošljete po mailu (najpozneje 7 dni po naši dokončni 
potrditvi rezervacije).  
 
Odpoved rezervacije je možna do najmanj 7 dni pred Vašim prihodom. V primeru poznejše 
odpovedi Vam bomo primorani zaračunati prvo (1) rezervirano nočitev.   

 
Izpolnjeno prijavnico pošljite na mail: veronika.grmek@mzl-rks.si 
 
Več informacij o zdravilišču lahko najdete na spletni strani: www.zdravilisce-
debelirtic.org 
 

V kolikor je Vaša rezervacija popolna, boste našo dokončno potrditev 
rezervacije prejeli v roku enega delovnega dne. Sprejemali jih bomo do 

zasedbe prostih mest. 
 

Veselimo se Vašega prihoda. 
Prijazen pozdrav. 
 
mag. Veronika Grmek Vilhar 
vodja sektorja za prodajo in pedagoško-animacijsko dejavnost 
 
Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič   
Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran 
T: +386-(0)5-909 72 24, 05 909 70 00 
G: +386-(0)31-564 408 
F: +386-(0)-5-909 70 02 
E: veronika.grmek@mzl-rks.si 
www.facebook.com/debelirtic 
www.instagram.com/debelirtic 
www.zdravilisce-debelirtic.org 
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