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Хотел ⌂ЧИГОТА” ***

/Институт за штитасту жлезду и метаболизам/
Планина ЗЛАТИБОР 230 км југозападно од Београда, надалеко позната по благотворној клими и великом броју сунчаних
дана.
Хотел ⌂ЧИГОТА”,Краљеве воде 55, познат по истоименом програму, као здравствени центар,налази се на око 800 м
изнад језера, располаже класичним собама са телефоном и ТВ-oм. Хотел располаже затвореним базеном, сауном,
теретаном, салама за хидро и ручну масажу, кафетеријама а све намењено пријатном боравку наших корисника.
ПРОГРАМ ЧИГОТА:је популарни дијететско рекреативни програм који ће Вам помоћи да се током боравка на
Златибору ослободите вишка килограма, да се одморите, освежите, обновите кондицију и што је најважније – да научите
да живите другачије – активно и здраво. Овај програм, који се од 1989. године спроводи на Златибору креирали су за Вас
врхунски стручњаци.ПРОГРАМ ЧИГОТА обухвата: добро избалансиран дијететски план, програм физичких активности,
ствaрање групне, позитивне атмосфере и основно информисање о значају правилне исхране и рекреације.
Цене важе у периоду 29.06.-17.10.2019.

Ценовник од 14.03.2019.

Полупансион

БЛОК ⌂А”

Структура соба / класичне / ф-француски лежај / апартман

1/2
4.300

1/1
5.200
Деца до 12 година

Посебан лежај
2.150

Заједнички лежај
1.850

БЛОК ⌂Б”

1/1
4.800

1/1ф
5.200

Деца до 12 година

1/2
4.000
Посебан лежај
2.150

БЕЗ ПРЕВОЗА

Апартман 1/3 ⌂АБ”
4.300
Заједничко лежај
1.850
Све цене су дате по особи дневно.

За децу до 7 година боравак је бесплатан у заједничком лежају са одраслом особом.
За децу до 2 године боравак је бесплатан.
Начин плаћања: Обавезна аконтација 10% од цене аранжмана. Могућност одложеног плаћања на 8
месечних рата, чековима грађана, без увећања цене.
Боравишна такса 120 дин. и осигурање 15 дин. (дневно), плаћа се на рецепцији хотела.
Деца до 7 година плаћају осигурање 15 дин. (дневно), а деца од 7 до 15 година плаћају 60 дин.
и осигурање 15 дин. (дневно).
Могућност превоза редовним аутобуским линијама са БАС-а: у 7:30, 9:30, 9:45, 10:40 ... часова
Полупансион: ноћење, доручак/шведски сто, вечера/шведски сто
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