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Zaradi trenutnih razmer na trgu smo znižali našo ponudbo
večmesečnega najema sob. Prijave športnikov in študentov s statusom
športnika bomo obravnavali prednostno.

ŠPORT HOTEL LJUBLJANA
NAJEM HOTELSKIH SOB ZA 6 ALI 9 MESECEV

Za vas smo pripravili posebno ponudbo večmesečnega najema sob v Šport hotelu Ljubljana, ki
se nahaja v Gimnastičnem centru Ljubljana. Nove, svetlo zasnovane sobe nudijo čudovit pogled
na športne površine Parka Vič.

Pohitite z rezervacijo, saj so mesta omejena!

Ponudba za najem:
•

250 EUR na mesec za osebo v dvoposteljni sobi;

•

200 EUR na mesec za osebo v troposteljni sobi;

•

440 EUR na mesec za sobo (v primeru, da želi biti oseba sama v sobi).

Cena vključuje obratovalne stroške, uporabo hotelske posteljnine (menjava dvakrat
mesečno), čiščenje sobe (enkrat tedensko), 24 urno recepcijo, video nadzor in varovanje
objekta, parkirni prostor, uporabo kuhinje z jedilnico (z možnostjo priprave manjših obrokov),
Wi-Fi, TV sprejemnik, mini vgradni hladilnik in uporabo fitnes naprav v Fitnesu Vič.
V ceno je vključen 9,5% DDV.

Dodatna ponudba (za doplačilo):
•

Naročilo zajtrka v gostinskem lokalu Gimnastičnega centra Ljubljana in
dodatnih obrokov (kosilo, večerja) v bližnji restavraciji.

•

50 % popust na enkratne vstopnice rekreacije Šport Ljubljana in 30% popust na
sezonske vstopnice rekreacije Šport Ljubljana.

•

Možnost uporabe hotelskih brisač ter pranja perila.

Vse pravice in obveznosti najemnika in najemodajalca se zapiše v najemni pogodbi, ki se
sklene za 6 ali 9 mesecev v obdobju od oktobra 2020 do junija 2021, z možnostjo
podaljšanja.

Za posebna povpraševanja smo vam na voljo preko elektronske pošte info@sport-ljubljana.si.

Rezervacija: +386 5 917 92 70, hotel@sport-ljubljana.si

VEČ O ŠPORT HOTELU LJUBLJANA
KLIKNI IN PREVERI!

Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA
Spoštovani, to sporočilo ste prejeli, ker je vaš e-naslov v naši bazi e-naslovov. Če obvestil
ne želite prejemati, prosim sledite naslednji povezavi: odjava
To e-sporočilo je poslano na e-naslov: irena.vrtacnikdujic@sport-ljubljana.si

