
PRIJAVLJAM SE NA VIKEND ZATE 2020

9.–11. oktober 2020

HOTEL HISTRION**** Portorož

CENA CELOTNEGA PAKETA ZNAŠA 350 € (možnost plačila na 3 obroke)

Omogočamo tudi možnost plačila v višini 250 € po predračunu in na obroke, 
preostanek s turističnim vavčerjem v višini 100 € na recepciji ob odjavi iz 
hotela Histrion****.

Število udeležencev je omejeno. Prijave so možne do zapolnitve prostih mest!

Ime in priimek:

Ulica, poštna št. in kraj:

Email: 

Gsm: Datum rojstva:

PRIJAVNICA

V CENO PAKETA JE VKLJUČENO:

- namestitev v dvoposteljni sobi HOTEL HISTRION****

- samopostrežni zajtrk in večerja

- celodnevno kopanje v Wellness Benedicta

- neomejen vstop v savne

- celoten program aktivnosti na VIKENDU ZATE 2020

- pijača dobrodošlice

- VIIT darilna presenečenja, ki jih udeleženkam poklanjajo sponzorji 
dogodka

- izbrane velnes storitve po nižji ceni za udeleženke

- v sobi kopalni plašč in brezplačni dostop do interneta

- late check-out v nedeljo ob 14.30 uri
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IzkoristiteIzkoristite
 turisticni turisticni
    vavcer!    vavcer!



TRETMAJI ZA TELO

Aromaterapija Istriana / 60 minut 54,00 €

Aromaterapija Istriana / 90 minut 67,00 €

Piling telesa s soljo in savno  
/ 30 minut 26,50 €

Ritual za suho kožo  
(piling, maska in masaža) / 90 minut 71,00 €

Obloga s solinskim blatom - velika  
/ 40 minut 40,50 €

Hamam Istriana (parna kopel,  
piling in miljenje) / 60 minut 38,00 €

Aroma masaža z eteričnim oljem  
brina / 60 minut 52,00 €

Masaža z oljem vrtnice / 40 minut 37,50 €

Masaža z oljem vrtnice / 60 minut 52,50 €

DETOX PROGRAM

Popoln detox telesa (piling, potenje  
in masaža) / 90 minut 67,00 €

PROTICELULITNI PROGRAM

Body – wrapping s pressoterapijo  
/ 60 minut 57,00 €

Presoterapija - aparaturna limfna  
drenaža / 40 minut 23,50 €

NEGE OBRAZA

Hitra osvežilna nega obraza  
/ 45 minut 38,00 €

Anti - age nega obraza / 80 minut 61,00 €

Japonski lifting (masaža obraza)  
/ 50 minut 38,00 €

Piling obraza z masko / 30 minut 28,50 €

DODATKI K NEGAM OBRAZA

Oblikovanje obrvi / 10 minut 9,00 €

Oblikovanje obrvi med nego / 5 minut 5,40 €

Klasično barvanje obrvi / 15 minut 9,00 €

NEGE ROK IN NOG

Naravna manikura / 30 minut 21,50 €

Naravna manikura s permanentnim  
lakom / 60 minut 30,00 €

Naravna pedikura / 60 minut 28,50 €

Spa pedikura s pilingom, masažo  
in masko nog / 70 minut 41,00 €

Pedikura in refleksna masaža stopal  
/ 90 minut 59,00 €

DODATKI K NEGAM ROK IN NOG

Klasično lakiranje nohtov / 10 minut 7,20 €

Otiščanec/kurje oko/vraščen noht  
/ 15 minut 6,30 €

DEPILACIJA

Depilacija cele noge / 40 minut 30,00 €

Depilacija do kolen / 30 minut 22,50 €

Depilacija bikini / 20 minut 16,50 €

Depilacija podpazduha / 20 minut 9,00 €

WELLNESS BENEDICTA   
Cene veljajo samo za udeleženke Vikenda zate 2020!

VABLJENI K PREDHODNI REZERVACIJI STORITEV:

HISTRION**** WELLNESS BENEDICTA

Wellness hotela Histrion je center za celovito nego zdravja, lepote in dobrega počutja. Terapevtke na 
področju nege telesa in masaž bodo s tretmaji, ki jih boste predhodno rezervirali, pripomogle k vašemu 
dobremu počutju v času dogodka. V Wellnessu se zavedajo pomena bogastva narave, zato vam posebej 
priporočajo blagodejne obloge s solinskim blatom, ki se uporabljajo v lepotilne in terapevtske namene. 

Za zagotovitev prostega mesta v terminu, ki vam najbolj odgovarja, priporočamo rezervacijo že ob prijavi na 
dogodek.

TRETMAJI v ponudbi:



v enkratnem znesku (brez uporabe turističnega vavčerja)

v največ treh enakovrednih obrokih (brez uporabe turističnega vavčerja)

v enkratnem znesku, z upoštevanjem plačila s turističnim vavčerjem  
v višini 100 € (na recepciji hotela ob odjavi) 

v največ treh enakovrednih obrokih, z upoštevanjem plačila s turističnim 
vavčerjem v višini 100 € (na recepciji hotela ob odjavi)

Število obrokov je odvisno od datuma prijave; zadnji obrok za plačilo je 30. 9. 2020.

Plačilo turistične takse 2,50 € na dan po osebi in prijavnine 1,00 € po osebi se plača ob odhodu 
na recepciji.

enoposteljna soba, doplačilo za enoposteljno sobo 25 €/dan

 dvoposteljna soba

NAMESTITEV:

V dvoposteljni sobi bom bivala z

v kolikor bi bilo mogoče, želim da mi najdete nekoga, 
ki bi delil dvoposteljno sobo z mano

VIKEND ZATE želim podaljšati.

Doplačilo za dodatni dan bivanja z zajtrkom in večerjo:

- v dvoposteljni sobi 90 €/dan po osebi
- v enoposteljni sobi 115 €/dan po osebi

Navedite število dodatnih dni:

datum prihoda,     v kolikor prihajte prej oz. 

datum odhoda,     v kolikor odhajate kasneje.

PLAČILO:



Partnerji dogodka

PRIJAVA IN INFORMACIJE: izpolnjeno prijavnico pošljite na mail 
  barbara@privilegium-slovenia.si

  telefon: 030 30 09 30 in 030 66 67 78

  www.privilegium-slovenia.si

Želim skleniti OPCIJO zavarovanje rizika odpovedi: doplačilo 20 €

ODPOVED: 

V primeru, da se dogodka zaradi kakršnihkoli razlogov ne morete udeležiti, morate to sporočiti:

- do 30 dni pred dogodkom organizator pridrži 15 % vrednosti  
  osnovne cene paketa za stroške administracije.

- 30 dni do 15 dni pred dogodkom plačilo 30 % vrednosti osnovne cene paketa.

- 14 dni do 8 dni pred dogodkom plačilo 60 % vrednosti osnovne cene paketa.

- 7 dni do 4 dni pred dogodkom plačilo 80 % vrednosti osnovne cene paketa.

- 3 dni do dneva dogodka plačilo 100 % vrednosti osnovne cene paketa.

- Ni udeležbe plačilo 100 % vrednosti osnovne cene paketa.

V primeru situacije Covid-19 in posledični odpovedi dogodka se vplačilo v celoti vrne.


