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Počitnice na Jadranu 2022
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Izkoristite popuste za rezervacije do 28.2.
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Svojo rezervacijo lahko uredite tudi po telefonu v Bonus Info cen-
tru. Izberete si objekt letovanja in nam ga sporočite z izbranim ter-
minom letovanja ter imeni in rojstnimi datumi oseb, ki bodo leto-
vale. Po opravljeni rezervaciji je potrebno na transakcijski račun 
agencije odprt pri Novi KBM:TRR: IBAN SI56 0412 2011 0347 565 
najkasneje v 24 urah od naročila poravnati akontacijo, ki znaša 
najmanj 30% skupnega zneska. Potrdilo o nakazilu nam pošljete 
po elektronski pošti ali telefonu, mi pa vam po prejetem vplačilu 
pošljemo prijavnico po pošti. Na enak način je potrebno najkasneje 
deset dni pred odhodom poravnati preostali znesek aranžmaja. Vo-
ucher boste nato prejeli na domači naslov po pošti.

Rezervacijo lahko uredite tudi na spletu. Iz ponudbe izberete objekt 
ter termin letovanja, pošljete povpraševanje, mi pa vam pošljemo 
pisno ponudbo. Le-to potrdite, nato pa nam sporočite še imena in 
rojstne datume oseb, ki bodo letovale. Po opravljeni opcijski rezer-
vaciji je potrebno na transakcijski račun agencije odprt pri Novi 
KBM: TRR: IBAN SI56 0412 2011 0347 565 najkasneje v 24 urah 
od naročila poravnati akontacijo, ki znaša najmanj 30% skupne-
ga zneska. Potrdilo o nakazilu nam pošljete po elektronski pošti 
(izpisek e-bančništva), mi pa vam po prejetem vplačilu pošljemo 
vaš izvod prijavnice po pošti. Najkasneje deset dni pred odhodom 
poravnate preostali znesek aranžmaja, potrdilo nam dostavite na 
enak način kot ob rezervaciji. Voucher boste nato prejeli po pošti.

Bonus Maribor Maribor, Trg Borisa Kidriča 2                                                       
telefon:                                         02/ 229 75 30
e-pošta: info@bonus.si

Celje, Glavni trg 11                                                    
telefon:                                         03/ 428 22 60
e-pošta: celje@bonus.si

Bonus Celje

www.bonus.si                                  
info@bonus.si

02/ 229-75-30                          
02/ 229-75-32 

SPLETNE REZERVACIJE                                          TELEFONSKE REZERVACIJE                                         

KJE NAS NAJDETE?        

KAKO REZERVIRATI?        
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Cene v Ultra first minute katalogu so zaradi lažjega izračuna že znižane za popust za zgodnjo rezervacijo v višini od 5 do 25%. 
Cene so že znižane za popust za zgodnjo rezervacijo

Dodaten 3% do 7% popust za bonus zvestobe

Ob plačilu 100% akontacije podarimo še 2% popusta

Ob rezervaciji do 15.1.2022 našim zvestim strankam podarjamo dodatne od 3% do 7% popusta na vse rezervacije iz UFM-ja. Popust  velja ob plačilu 30% 
akontacije za gotovinsko plačilo ali nakazilo na TRR (kasnejše plačilo s plačilnimi karticami ni možno).

V primeru, da ob rezervaciji poravnate 100% akontacije, vam podarimo še dodatna 2% popusta. Popust  velja za gotovinsko plačilo ali nakazilo na TRR 
(kasnejše plačilo s plačilnimi karticami ni možno).

Pri posameznih objektih so razpisane še dodatne akcije, ki jih lahko izkoristite. Višina in pogoji so zapisani v posamezni tabeli.
Dodatne akcije, npr. -10%, 7=6 ... 

Ob rezervaciji poravnate le akontacijo, preostanek zneska pa vplačujete v poljubnih zneskih in časovnih intervalih do 14 dni pred odhodom. Strošek 
počitnic si tako razdelite po svoje brez dodatnih stroškov.

Razdelite si stroške po svoje

Ob rezervaciji lahko sklenete zavarovanje odpovednega rizika v višini 4,13% zneska aranžmaja. Ob sklenjenem riziku lahko ob predložitvi ustreznega 
zdravniškega potrdila brezplačno odpoveste vaše počitnice do 1 dneva pred odhodom.

Brezplačna odpoved ob sklenjenem odpovednem riziku

Izberite in rezervirajte vaše počitnice brez skrbi; do 10.2.2022 lahko pri Bonusu povsem brezplačno spremenite termin bivanja v vašem izbranem objektu 
(ob spremembi veljajo pogoji na dan rezervacije; možna je enkratna sprememba).

Možnost brezplačne spremembe termina do 10.2.2022

Sv. Filip i Jakov                                        hotel ALBA ***
Cena vključuje: povratni avtobusni prevoz iz MB, 7 x polpenzion

odhod 4.6. odhod 3.9. odhod 10.9. odhod 17.9.

249 € 289 € 229 € 209 €

Zadar                                                         hotel DONAT ***
Cena vključuje: povratni avtobusni prevoz iz MB, 7 x all inclusive

odhod 3.9. odhod 10.9. odhod 17.9.

449 € 345 € 345 €

Vodice                                                    hotel PUNTA ****
Cena vključuje: povratni avtobusni prevoz iz MB, 7 x AI light

odhod 3.9. odhod 10.9. odhod 17.9.

529 € 419 € 419 €

Kaštel Štafilič                                               TN RESNIK **
Cena vključuje: povratni avtobusni prevoz iz MB, 7 x all inclusive

odhod 4.6. odhod 3.9. odhod 10.9. odhod 17.9.

349 € 437 € 349 € 315 €

Primošten                                                  hotel ZORA ***
Cena vključuje: povratni avtobusni prevoz iz MB, 7 x polpenzion

odhod 4.6. odhod 3.9. odhod 10.9.

429 € 489 € 389 €

Makarska                                        hotel BIOKOVKA ***
Cena vključuje: povratni avtobusni prevoz iz MB, 7 x polpenzion

odhod 4.6. odhod 3.9. odhod 10.9. odhod 17.9.

359 € 469 € 369 € 359 €

NA MORJE Z AVTOBUSNIM PREVOZOM
Potovanje na morje je lahko brezskrbno, udobno in po ugodni ceni. Izberete lahko počitnice s vključenim avtobusnim prevozom. Na voljo je kar nekaj rednih skupinskih odho-
dov, ki jih najdete v spodnjih razpredelnicah (vse cene so po osebi v dvoposteljni sobi), ki pa so le izbor iz celotne ponudbe. Povprašajte in poiskali vam bomo ponudbo v skladu 
z vašimi željami, saj sodelujemo z več priznanimi prevozniki.


