Војна установа “Тара” Бајина Башта
Хотели “Оморика”***, “Бели Бор”** и “Бреза”***
ПИБ 108341411

Рачун број: 840 – 1180664 – 91

Заједница машинских школа Србије
Аттн
Поштовани,
На основу Вашег захтева достављамо Вам
ПОНУДУ
За смештај групе у Врњачкој Бањи у хотелу „Бреза“
Термин: 22/24.11.2018.г.
Број особа: 70
Смештај: у хотелу„Бреза“
Структура соба: 1/1, 1/2, 1/3, апартмани
Цена: пансиона износи 2.750,00 динара дневно по особи, а полупансиона 2.350,00 динара
дневно по особи.
Доплата за једнокреветне собе износи 500,00 динара дневно, доплата за апартмане
износи 1.000,00 динара по особи дневно.
Одобравамо један гратис пансион на 20 остварених пансиона (не односи се на свечану
вечеру, бонове за пиће и остале ванпансионске услуге).
У цену није урачуната боравишна такса и осигурање што се плаћа посебно.Цену одређује надлежна СО и
тренутно је боравишна такса 120,00 динара у хотелу „Бреза“ и осигурање 2,06 динара дневно по особи.

-

Коришћење сала за рад и опреме је без надокнаде.
Коришћење базена, сауне и сале за стони тенис је без надокнаде.
Цена свечане вечере 1.550,00 динара по особи.
Цена вредносних бонова за пиће износи 450,00 динара по особи.

Цена пакет аранжмана 1 пансион + 1 полупансион + 2*боравишна такса и осигурање +
свечана вечера + бонови за пиће износи:
- 1/1 соба 8.344,12 динара.
- 1/2 иили 1/3 соба 7.344,12 ( по особи).
Спецификација услуга:
22.11. ручак + вечера
23.11. доручак + ручак + свечана вечера са боновима за пиће
24.11. доручак

Служба продаје 031 3150050, факс 031 593 546, Хотел „Оморика“ *** 031 593 901
Хотел „Бели Бор“ ** 031 593 598,
Е-маил
prodaja.vutara@mod.gov.rs
Хотел „Бреза“ Врњачка Бања“ *** 036 515-00-00 prodaja.breza@mod.gov.rs

Плаћање :
- 100% авансна уплата најкасније до 20.11.2018.г.
Пријаве и информације на телефон 011/36-26-535; 635-30-16.
vutara@open.telekom.rs. Особе за контакт Срећко или Драгица.

Маил

адреса

Пријаве најкасније до 15.11.2018.године или док има расположивих соба.
Срдачан поздрав
Београд, 19.10.2018. године

Служба продаје капацитета
Невена Дробњак
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