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Kamp Terme Ptuj

Cenik kampiranja (v EUR) za leto 2022

1.4. - 29.9.
23.12. - 2.1.

3.1. - 31.3.
30.9. - 22.12.

Oseba - brez kopanja 15,80 12,30

Oseba + kopalna karta 19,80 16,30

Oseba - All inclusive (kopanje,polpenzion, elekt.) - min. 2 noči 32,80*** 29,30***

Parcela z elek. + 2 osebi, min. 3 dni - 22 / 30*

Parcela brez elek., 2 os.+ 1 otrok - min. 2 noči 39,60** 32,60**

Podaljšano bivanje in kopanje ob odhodu 10 8

Otroci mlajši od 6 let gratis gratis

Otroci stari od 6 do 15 let -30% -30%

Elektrika 4,20 4,20

Pes 4,20 4,20

Turistična taksa 1,25 1,25

Prijava 1 1



Cene veljajo na noč in veljajo do 12. ure, v primeru doplačila za pozni odhod pa do 18. ure. Cena kampiranja in kopalne karte zajema tudi
vstop v 14 zunanjih in notranjih bazenov v Termalnem Parku (2 vstopa dnevno z 2 urnim zamikom), kjer lahko koristite vse razpoložljive
vodne površine in savne.

*Posebna ponudba kampiranja 2 oseb v terminih 3.1. - 31.3. & 30.9. - 22.12. na parceli z elektriko brez kopalnih kart stane 22 € in 30 € s
kopanjem. Minimalno bivanje 3 noči. Drugi popusti niso možni.

**Družinski paket 2 odrasla + 1 otrok do 12. leta je pri min. bivanju 2 noči in s kopanjem 32,60 € v terminih 28.1. - 6.3. & 28.10. - 6.11. ter
39,60 € na noč v terminih 7.4. - 2.5. & 24.6. - 4.9. & 23.12. - 3.1. Elektrika se doplača po ceniku, prav tako dodatni otroci.

***All inclusive paket dodatno vključuje kopanje, polpenzion (zajtrk, večerja) in elektriko na parceli. Minimalno bivanje 2 noči.

Camper stop je dovoljen le za 1 noč, cena vključuje parcelo z elektriko in osebe. Kopalne karte niso vključene.

Popusti - 10% na Avtokampi kamping kartico, bivanje nad 7 dni 5%, bivanje nad 14 dni 10%.


