БАС – Београдска аутобуска станица а.д., Београд, Железничка 4
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ХОТЕЛ ⌂РАДАН” ***

18433 ПРОЛОМ БАЊА

Пролом Бања се налази на југу Србије, 23 км југоисточно од Куршумлије а 284 км од Београда. Погодује лечењу болести
бубрега, органа за варење, коже, периферних крвних судова као и ванзглобног реуматизма.Приликом лечења се користе
природни фактори и својства лековитих вода, блата и климе.При употреби Пролом воде, нема контраиндикација.У срцу
Бање, налази се хотел ⌂РАДАН”*** и ДЕПАДАНСИ са око 440 лежаја у 1/2 и 1/3 собама,полуапартманима и апартманима
у којима се користи лековита вода намењена терапијама.Хотел располаже рестораном, кафе баром, банкет салом и ⌂Етно
крчмом” и затворени базен са лековитом водом.
ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ БЕЗ ПРЕВОЗА
Ценовник важи од 11.12.2018.
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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, лекарске прегледе, пијење лековите Пролом воде (питке куре), купање у
лековитој Пролом води у соби (све собе су снабдевене лековитом водом), хидрокинези терапију (групне вежбе у
базену са лековитом водом), коришћење унутрашњег базена са лековитом Пролом водом (температура воде 30°С ) и
теретане. Смештај у двокреветним собама: ТВ, WiFi интернет, лековита Пролом вода спроведена у свим собама,
баде мантили, фен за косу. Боравишна такса и осигурање.
БО дан – плус подразумева: основни БО дан и следеће терапије – физикална терапија, електротерапија, блатна
терапија и хидромасажа (бисерна купка или подводна масажа).
БО дан – екстра подразумева: основни БО дан и следеће терапије – физикална терапија, електротерапија, блатна
терапија, хидромасажа (бисерна купка или подводна масажа) и ручна масажа (10 мин.)
БО дан подразумева боравак од 3 (три) и више дана. За боравак до 3 дана цена се увећава за 20%.
Попуст за децу (у пратњи две одрасле особе) : - деца до 9 година бораве бесплатно.
- деца од 9 до 14 година плаћају 50% од наведених цена.
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 Пролом Бању у 5:50 и 10:00.
Пансион : ноћење, доручак (шведски сто), ручак и вечера по принципу анкетирања (3 пансионска јела).
Полупансион : ноћење, доручак (шведски сто) и вечера по принципу анкетирања (3 пансионска јела).
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
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E-mail basturist@bas.rs 2622-526
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