
 

Sestavni del tega dokumenta so Splošni pogoji in informacije turistične agencije Solis turizem 

Urška Podgoršek s.p., ki so objavljeni na spletni strani www.solis-turizem.si in so priloženi 

izdanemu dokumentu ter na voljo v pisarni na naslovu Mariborska 88, 3000 Celje. 

 

 

OTVORITEV SMUČARSKE SEZONE – KRONPLATZ 
Residenca CRAIZER (San Vigilio) 

DATUM ODHODA:  30.11. do 21.12.2019 
 

 
 

RESIDENCA CRAIZER – SAN VIGILIO 

4 NOČITVE V IZBRANEM APARTMAJU + 4 DNEVNA SMUČARSKA VOZOVNICA ZA KRONPLATZ 
CENA NA OSEBO, OB POLNI ZASEDENOSTI APARTMAJA 

APARTMA CENA NA OSEBO PAKETNA CENA JE NA VOLJO V TERMINU 

Tip 1 in 4: bivajo 4 osebe 
Tip 2 in 3: biva 5 oseb 
Tip 5 in 7: bivajo 4 osebe 
Tip 6: bivata 2 osebi 
Tip 8 in 9: biva 5 oseb 

 
 

256€ 

 

Od 30.11.- do 21.12.2019 
Zadnji dan prenočevanja 20. do 21.12., 

zadnji smučarski dan 21.12.2019 
 

• Otroci do 8 let imajo popust 130€ (rojeni pred  30.11.2011) 
• Otroci od 8 do 16 let imajo popust 40€ (rojeni po 30.11.2003) 
• Seniorji  imajo popust 13€ ( rojeni pred 30.11.1954) 

Vključeno: posteljnina, brisače, wellness (razen whirlpoola doplačilo 10€), shramba in sušilnica 
za smučarske čevlje in smuči. 
 

Cena velja ob polni zasedenosti apartmaja!  
Za ostale cene pošljite povpraševanje info@solis-turizem.si. 

Dodatne usluge:  dostava kruha in mleka, bus postaja zraven rezidence, do spodnje postaje 
gondole Miara je 400 m. 
V hiši je finska savna, turška kopel, aroma kopel. Whirlpool se doplača 10€. 
 
Obvezno doplačilo: turistična taksa 1,70 € na osebo na dan za odrasle, končno čiščenje 30-35€ 
na apartma. 

 

http://www.solis-turizem.si/
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Apartmaje v rezidenci Craizer odlikuje sodobna oprema, ki nudi maksimalno udobje. 
Prostorni apartmaji imajo opremljeno kuhinjo, dnevni prostor, SAT TV, internetni priključek, 
sef, pomivalni stroj, kopalnico, posteljnino in brisače. Na voljo je tudi pokrita garaža. 
 
V bližini rezidence je ski bus postaja. Samo nekaj minut vožnje vas loči do spodnje postaje 
gondole »Miara«. 
 

OPIS APARTMAJEV: 
Apartma 1 in 4 (2-4 osebe): spalnica z dvema ležiščema, spalnica s pogradom, dnevna soba z 
raztegljivim ležiščem, kuhinja, kopalnica, balkon / terasa (42 m2). 

 

Apartma 2 in 3 (4 do 5 oseb): spalnica z zakonsko posteljo in dodatnim ležiščem, dnevna 
soba z raztegljivim ležiščem, kuhinja in kopalnica, balkon (34 m2). 
 
Apartma 5 in 7 (2 do 4 osebe) v 1. nad.: dvoposteljna soba, dnevni prostor z raztegljivim 
ležiščem in kuhinjsko nišo, kopalnica, balkon (42 m2). 

 

Apartma 6 (2 osebi): enosobni apartma z dnevnim prostorom s kuhinjsko nišo, kopalnico, 
balkonom (25 m2). 

 

Apartma 8 (4 do 5 oseb) mansarda: spalnica soba z zakonsko posteljo in enojnim ležiščem, 
dnevni prostor z raztegljivim ležiščem, kuhinja z jedilnico, kopalnica, balkon (33 m2). 

 

Apartma 9 (4-5 oseb) mansarda: spalnica z zakonsko posteljo in enojnim ležiščem, dnevna 
soba z raztegljivim ležiščem, kuhinjo, kopalnico, balkonom (49 m2). 

 

Zadnji dan je potrebno zapustiti apartmaje do 10.00 ure. V izogib nevšečnostim vas 
opozarjamo, da mora biti ob odhodu posoda oprana in na istem mestu kot ste jo našli ob 
prihodu ter zloženo posteljno perilo. 
  

PRIJAVE SPREJEMAMO DO ZASEDBE PROSTIH MEST! 
 
Ob prijavi potrebujemo: ime, priimek, rojstni datum, domači naslov, 30 % akontacije. 
Skupinsko zavarovanje Coris 5-dnevno: 6.00€, zavarovanje rizika odpovedi potovanja 4,6%. 
 
 

   
 
 
  

http://www.solis-turizem.si/
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INFORMACIJE O OBJEKTU: 
 

PRIJAVA: 15:00 - 19:00h. Prihod izven navedenega časa  je potrebno predhodno sporočiti recepciji 
objekta +39 0474 50 15 50 , mobilna številka: +39 339 44 50 128. 
ODJAVA: najkasneje do 10.00h. Odhod izven navedenega časa: je potrebno predhodno sporočiti 
recepciji objekta, praviloma se doplača, v kolikor podaljšate bivanje. 
POZNI PRIHODI: v primeru poznega prihoda obvezno pokličite tel. številko +39 0474 50 15 50pred 
18.00 uro in sporočite uro prihoda! 
WI-FI: vključeno v ceno. Internetna povezava na voljo v nastanitveni enoti in na recepciji objekta. 
POSTELJNINA: en komplet posteljnine na osebo je vštet v ceno nastanitvene kapacitete. 
BRISAČE: en komplet brisač je vštet v ceno nastanitvene kapacitete. 
KONČNO ČIŠČENJE: se doplača in je odvisno od velikosti apartmaja. V ceno končnega čiščenja ni 
vključeno čiščenje kuhinje in posode. 
DOMAČE ŽIVALI: doplačilo ob predhodni najavi 10€ na dan.   
TURISTIČNA TAKSA ODRASLI: obvezno doplačilo na recepciji objekta 1,70€ po osebi na dan. Otroci 
do dopolnjenega 14. leta ne plačajo takse. Cena turistične takse se lahko spremeni, pridržujemo si 
pravico do spremembe cene na osnovi odloka lokalne skupnosti. 
TURISTIČNA TAKSA OTROCI: oproščeno plačila do 14 let. 
ZUNANJE PARKIRIŠČE: vključeno v ceno. Razpoložljivost parkirnih mest glede na dimenzije vašega 
vozila obvezno preverite pred prihodom na recepciji objekta! 
GARAŽA: parkirni prostor v garaži je na voljo po predhodni najavi, zaradi omejenih mest. 
SHRAMBA ZA SMUČARSKO OPREMO: vključeno v ceno. Varovanje shrambe za smučarsko opremo je 
v pristojnosti objekta. 
SKI BUS: brezplačni javni prevozi po provinci Bolzano. Vozni red je na voljo na recepciji objekta. 
Oddaljenost od objekta 50 m.  
SAVNA: uporaba savne je vključena v ceno najema. Doplača se whirlpool 10€. 
SMUČARSKE VOZOVNICE: VKLJUČENE so 4 dnevne smučarske vozovnice za Kronplatz. Ob doplačilu 
10€ po vozovnici lahko prejmete Superski Dolomiti. Obvezno najaviti OB REZERVACIJI. 
ZAVAROVANJA: zavarovanje rizika odpovedi potovanja za primer nenadne bolezni ali smrti v družini 
se najavi ob rezervaciji. Strošek 4,6% od cene paketa. Zavarovanje z asistenco v tujini posamezno 
9,50€, družinsko 17,50€, skupinsko (nad 9 oseb) 6,00€. 
 
KONTAKT RECEPCIJE OBJEKTA 

 Telefonska številka: +39 0474 496100 
 Vsak dan: 09:00 - 12:00 15:00 - 20:00  
 Sprejemajo kreditne kartice  

 
LOKACIJA 

 PS lokacija: 46°41'48.0"N 11°56'00.9"E 
 Naslov: Str. Les Corceles, 6 
 Poštna številka: 39030 S. Vigilio di Marebbe 
 Najbližja smučarska naprava: 400 m Miara.   
 Smučišče Kronplatz: 400 m spodnja postaja gondole Miara. 
 Ski bus postaja: 50m.  
 Trgovina: 100 m, restavracija in bari 100 m.  

http://www.solis-turizem.si/

