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Специјална болница за рехабилитацију
25260 АПАТИН , Пригревачка бб

БАЊА ЈУНАКОВИЋ се налази на северозападу Србије на ободу истоимене парк-шуме, 195 км удаљена од Београда.
Специјална болница за рехабилитацију погодује пре/постоперационим циклусима локо-моторних повреда и обољења као и
реуматским, неуролошким и гинеколошким тегобама.Терапије се одвијају у једном затвореном и десет отворених базена
са топлом минералном водом (32-36*C) које потичу са 700м дубине(50*C)
Хотел у саставу бање располаже са 1/1, 1/2 собама и АПП (1/1 и 1/2) апартманима у старом “А” делу, где су собе без TВ-a
и новом “Б” делу где су собе са ТВ-ом. Сви апартмани су дуплекс са ТВ-ом и мини баром.Све собе и апартмани имају
терасу. Хотел располаже са три ресторана, пространим холом са галеријом,
фризерским салоном, продавницом мешовите робе и сувенира као и продавницом воћа и здраве хране.

* ПЕНЗИОНЕРИ и старији од 65 година !

Ценовник од 30.04.2018.
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пансион
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2.270

Ценe важe до 30.09.2018.

БЛОК “Б”
1/1
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4.730

5.340
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4.730

3.640

3.990

3.070

4.360

3.350

3.620

2.790

АПП 1/1 АПП 1/2

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ БЕЗ ПРЕВОЗА

ЦЕНЕ СУ ДАТЕ ПО ОСОБИ / ДНЕВНО

БОЛЕСНИЧКИ ДАН – БО ДАН ПО ОСОБИ обухвата: пун пансион, први и контролни лекарски
преглед и 5 терапија дневно по мишљењу доктора.
ЗА БОРАВАК ОД 21 ДАНА И ДУЖЕ ОДОБРАВА СЕ ПОПУСТ ОД 10%.
ПАНСИОН ( ПА) И ПОЛУПАНСИОН (ПП) ДАН : цена не обухвата лекарске прегледе и
терапије. Могуће их је користити уз доплату по регуларним ценовницима.
Горе наведене цене важе за боравак од најмање 3 дана. Уколико је боравак краћи,
цене се увећавају за 20%.
Попуст за децу од 2 – 12 год. - ако користе посебан лежај попуст је 30% од цене пансиона
- ако користе заједнички лежај попуст је 50% од цене пансиона

БТ СЕ ПЛАЋА НА РЕЦЕПЦИЈИ и износи 90,00 дин /по особи/ дневно а ОСИГУРАЊЕ 5,00 дин /по особи/
дневно. Деца до 2 год. плаћају само осигурање од 5,00дин /по особи/ дневно.

НАЧИН ПЛАЋАЊА: Приликом резервације 10% од цене аранжмана а остатак или у целости
пре почетка услуге или на 8 (осам) месечних рата, чековима грађана.
Могућност превоза редовним, аутобуским линијама са БАС-а : за Сомбор ( веза за Апатин и Пригревицу)
Пансион ( доручак, ручак, вечера : класична анкета) / Полупансион ( доручак, вечера : класична анкета)

Уз програм важе Општи услови путовања “БАСТУРИСТ”-а
oрганизатор лиценца ОТП 389/2010

Бас а.д. Београд огранак “БАСТУРИСТ”
Београд, М. Бирјузова 2-4 , 2180-377
Авио шалтер
3286-922
E-mail basturist@bas.rs 2622-526

БАС а.д.

www.bas.rs
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