
LETOVANJE V LETU 2022 
 

Ne pozabimo na dopust v garsonjerah v Barbarigi pri Peroju, na Lošinju – Lopari, Pagu – Gajac ali na gorski 
oddih v koči v Vratih s pogledom na Triglavsko severno steno v katerih lahko letujete. 
 

 

Cena najema koče v Vratih na dan za leto 2022:  

KOČA V VRATIH 
zaposleni | upokojenci zunanji gosti 

50 EUR 85 EUR 
V koči v Vratih izmena praviloma traja 7 dni oz. po predhodnem dogovoru. V ceni je vključen DDV. 
 

 

Cena najema garsonjere na dan za leto 2022: 

Predvideni termini: 1.6. – 11.6. – 21.6. – 1.7. – 11.7. – 21.7. – 31.7. – 10.8. – 20.8. – 30.8. – 9.9. – 19.9. 

 do 1.7. 1.7. od 31.8. od 1.9. 
zaposleni 

upokojenci 
zunanji 

zaposleni 
upokojenci 

zunanji 
zaposleni 

upokojenci 
zunanji 

Lošinj – Lopari 48 EUR 74 EUR 58 EUR 85 EUR 48 EUR 74 EUR 
Barbariga 48 EUR 74 EUR 58 EUR 85 EUR 48 EUR 74 EUR 
Pag – Gajac 50 EUR 75 EUR 59 EUR 88 EUR 50 EUR 75 EUR 

Izmena traja 10 dni. Izven omenjenih terminov pa se lahko počitniške kapacitete koristijo tudi po predhodnem 
dogovoru. V ceni je vključen DDV. 
 

 

Ob vsakokratnem pričetku letovanja na Hrvaškem, je potrebno za vsako osebo plačati prijavo, bivalno 
takso ter zavarovanje v skladu s cenikom, ki velja na posamezni lokaciji.  

Strošek pristojbin, ki se plača ob prihodu v počitniške apartmaje, ni zajet v ceni najema. 

Rjuhe, posteljnino in brisače prinesejo uporabniki garsonjere sami. 

V primeru višje sile, si pridržujemo pravico do spremembe cene in spremembe razpoložljivosti 
apartmajev! 

 

 

PLAČILNI POGOJI: 

Zaposleni v LIP BLED, d.o.o., lipbled IPPS d.o.o. in v Agencijah plačajo počitnikovanje v dveh zaporednih 
mesečnih obrokih. Zunanji gosti plačajo počitnikovanje pred pričetkom letovanja v celoti. 

Morebitno povzročeno škodo na objektu, opremi ali inventarju je koristnik na podlagi komisijskega 
zapisnika dolžan povrniti. 

Samovoljna zamenjava gostov v počitniških kapacitetah ni dovoljena. Vsaka kršitev se kaznuje s 50% 
zneskom letovanja. V primeru odjave manj kot 14 dni pred letovanjem se plača stroške v višini 20% 
vrednosti letovanja. 

 

 

Dodatne informacije: metod.purgar@lip-bled.si / bernarda.zorman@lip-bled.si 

 


