БАС – Београдска аутобуска станица а.д., Београд, Железничка 4
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Хотел ⌂КОПАОНИК” ***
18437 ЛУКОВСКА БАЊА

ЛУКОВСКА БАЊА се налази на југу Србије, 36 км западно од Куршумлије, на источним падинама Копаоника.
Од Београда је удаљена 297 км. Погодује лечењу хроничних упала ( реуматични артритис...), дегенеративних
обољења кичме ( артроза, спондилоза...), рехабилитацији након повреда...Приликом лечења се користе климатски фактори,
лековито блато и 37 извора термоминералне воде. Хотел ⌂КОПАОНИК”***, са 120 лежаја,располаже лекарском
ординацијом и затвореним базеном са термалном водом. У непосредној близини
је новоотворени хотел ⌂ЈЕЛАК”**** са 130 лежаја (све собе су са климом и ТВ-ом), рестораном, терапијским делом и
ђакузи базеном. Понуда је допуњена термалним купатилом ⌂Шљивак” и уређеним бањским изворима у Горњој бањи.
ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ БЕЗ ПРЕВОЗА
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Ценовник важи од 14.01.2020.
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ЦЕНЕ СУ ДАТЕ ПО ОСОБИ / ДНЕВНО НА БАЗИ ПАНСИОНА.

ПОЛУПАНСИОН СЕ УМАЊУЈЕ ЗА 300,00 дин./по особи/дневно.
БО дан - основни подразумева : пансион/полупансион, лекарске прегледе, коришћење базена са лековитом водом,
коришћење сала за рекреацију и спортских терена.
БО дан – комплетан подразумева : основни БО дан , електротерапију (диодинамик, интерферентне струје,
ТЕНС, мишићни стимулатор, солукс лампа), хидромасажу у лековитој води (бисерна купка или подводна
масажа), апликовање лековитог блата (до две апликације), мануелну (ручну) масажу – сегментна у трајању од
10 минута.
БО дан подразумева : Боравак од 3 (три) и више дана. За боравак до 3 дана цена се увећава за 20%.
Попуст за децу до 10 година:

- деца до 5 година бораве бесплатно.
- деца од 5 до 10 година плаћају 50% од наведених цена.

Боравишна такса и осигурање су урачунати у цену.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:Приликом резервације 10% од цене аранжмана, а остатак или у целости пре
почетка услуге или на 8 (осам) месечних рата, чековима грађана.

Пансион : доручак, ручак, вечера-класична анкета. / Полупансион : доручак, вечера-класична анкета.
Уз програм важе Општи услови путовања ⌂БАСТУРИСТ”-а
Бас а.д. Београд огранак БАСТУРИСТ
Београд, М. Бирјузова 2-4 , 2180-377
Авио шалтер
3286-922
E-mail basturist@bas.rs 2622-526
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