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Opis namestitve

Apartmaji so popolnoma prenovljeni in gostom nudijo 
udobno in prijetno bivanje. Vsak apartma ima ločen 
vhod. V spodnji etaži se nahajata dva manjša apartmaja 
(AP 1, 30 m² in AP 2, 26,5 m²), ki zagotavljata udobno 
letovanje do 4 osebam. Imata ločen spalni del s pogra-
dom (2+2 ležišči), bivalni prostor z raztegljivim kavčem 
in kuhinjo ter kopalnico s tuš kabino. 
V zgornji etaži je večji apartma (AP 3/6+2 ležiščni v 
izmeri 56,5 m²) s tremi spalnicami, bivalnim prostorom 
z raztegljivim kavčem in kuhinjo ter kopalnico s tuš 
kabino. Tu lahko biva do 8 letovalcev.
V poletnem času lahko letovalci uživajo tudi zunaj, saj 
počitniško hišo bogati prijetno urejen zunanji prostor 
za druženje in piknike. V pomožnem objektu poleg hiše 
je urejena kolesarnica oz. shramba za smuči v 
zimskem času.
OPOMBA: Posteljnino in brisače je potrebno prinesti s 
seboj; lahko pa se proti doplačilu najamejo na recepciji 
Šport hotela. Za vsakim bivanjem se izvaja 
medizmensko čiščenje. Stroški čiščenja za AP 1 in AP 2 
znašajo 30 EUR ter za AP 3 50 EUR in se vračunajo v 
končno ceno najema apartmaja.

Prihod v apartma je na dan prihoda dovoljen od 14.00 
ure naprej, na dan odhoda pa ga je potrebno zapustiti 
najkasneje do 10.00 ure. Ob prihodu se prijavite na 
recepciji Šport hotela, kjer ob predložitvi naše napotnice 
prevzamete ključe (napotnico vam pošljemo po pošti). 
Na recepciji poravnate tudi turistično takso.

Apartmaje lahko najamete sodelavci družb Trelleborg 
Slovenija, d.o.o. in SMS, d.o.o. ter  zunanji uporabniki.  
Pri dopustovanju v času šolskih počitnic imajo zaposleni 
v naših podjetjih prednost pred zunanjimi uporabniki.  
Na letovanje se prijavite s Prijavnico, ki je objavljena na 
spletni strani: 

www.trelleborgslovenija.com/sl/pocitniske-kapacitete

Prijave 

Prevzem ključev in čas bivanja



Cenik (€/noč)

Pokljuka
2023

Velikost apartmaja 2. 4. - 27. 4. 
5. 11. - 15 12. 

2. 5. - 23. 6. 
24. 9. - 27. 10. 

1. 1. - 2. 4. 
27. 4 - 2. 5.
23. 6. -24. 9.
27. 10. - 5. 11.
15.12 - 31-12. 

6+2 ležišča, apartma 3

2+2 ležiči, apartma 1 in 2

70 € 85 € 100 €

50 € 60 € 70 €

Plačilni pogoji

Ostale informacije

Odpoved letovanja

Čas bivanja

Za zaposlene v podjetju velja, da je strošek najema 
počitniških kapacitet možno poravnati v do petih 
zaporednih mesečnih obrokih pri plači. Zunanji uporab-
niki strošek poravnajo na podlagi izdanega računa, in 
sicer pred datumom nastopa letovanja, sicer je napotni-
ca za letovanje preklicana.
Pri najemu se dodatno obračuna tudi storitev 
medizmenskega čiščenja namestitve. 

Brez stroškov za uporabnika je mogoče letovanje
odpovedati sedem (7) dni pred odhodom, kasneje pa le 
v izrednih primerih (smrt v družini, v primeru višje sile 
ipd.) na podlagi uradnih dokazil. Odpovedi in prenosi 
napotnic za letovanje se urejajo samo v SMS, d.o.o.- 
Počitniška dejavnost.

V počitniških namestitvah lahko bivajo samo osebe, ki 
so navedene na napotnici oz. na prijavnici. Vsaka 
prekoračitev števila letovalcev pomeni kršitev pogojev 
letovanja. V apartmajih ni dovoljeno imeti živali.

Najem namestitev je namenjen tedenskemu bivanju z 
menjavami gostov ob petkih, glede na povpraševanje in 
zasedenost namestitve, je možno tudi prilagajanje 
želenih terminov in trajanj najema uporabnikom.
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