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PONUDBA  ZA IZVEDBO POSLOVNEGA DOGODKA 
Gospod Just 

 
 

NAMESTITEV TERMIN  ŠTEVILO OSEB 

Hotel Vivat****superior 30.09.-02.10.2021 200 

 
 

1. NAMESTITEV 
 
Cena po osebi na noč: 

HOTEL VIVAT****superior 
NOČITEV Z 
ZAJTRKOM 

POLPENZION POLNI PENZION 

Dvoposteljna soba  59,90 € 69,90 € 79,90 € 

Cena vključuje: 
  

 namestitev v dvoposteljni sobi 

 izbrano storitev 

 med tednom prekmurska, italijanska in balkanska kulinarika 

 neomejeno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu 

 celodnevno kopanje na dan prihoda in odhoda 

 nočno kopanje v petek in soboto do 22:00 ure 

 vsak dan vodena terapevtska hidrogimnastika  

 kopalni plašč 

 kopalna brisača 

 internet v sobi 
 

DOPLAČILA 
Enoposteljna soba 15,00 € na dan 

Kosilo  12,00 € na dan po osebi 

Suite soba 19,00 € na dan 

Prestige soba 25,00 € na dan 

Turistična taksa 
2,00 € po osebi na dan 

(obvezno doplačilo) 

Prijavnina 1,00 € po osebi 
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2. KONFERENČNE DVORANE( Vivat, bela, zelena, modra) 
 

 Cena najema z vso navedeno tehniko  GRATIS  
 Večnamenska Vivat dvorana do 250 oseb (kino postavitev) 
 Modra dvorana za udeležence do 50 ( kino postavitev 
 Zelena dvorana 1 do 40 oseb (kino postavitev) 
 Zelena dvorana 2 do 40 oseb (kino postavitev) 
 Bela dvorana do 40 oseb (kino postavitev) 

 
CENA NAJEMA VKLJUČUJE:  

 govorniški pult in predsedniško omizje 
 LCD projektor in računalnik, pointer 
 namizni, prenosni in kravatni mikrofon 
 internet in ozvočenje 
 flip-chart tablo 
 platno za projiciranje 

 
3. PREDLOGI ZA COFFE BREAK (pripravljeni paketi): 

COFFEE BREAK VSEBINA CENA PO OSEBI 

BASIC 
 kava ali čaj v termosu 

 voda (stekleničke 0,2l) 

 pomarančni in jabolčni sok (v vrčih ) 

 
4,50 € 

CLASSIC 

 kava ali čaj v termosu 

 voda (stekleničke 0,2l) 

 pomarančni in jabolčni sok (v vrčih) 

 francoski roglijček (2 kom ) 

 sadje 

 
 

6,90 € 

WELCOME 

 kava ali čaj v termosu 

 voda (stekleničke 0,2l) 

 pomarančni in jabolčni sok (v vrčih ) 

 mesni in vegetarijanski »kanapejčki« 

 sadje 

 
 
 

7,50 € 

PRESTIGE 

 kava po naročilu 

 voda (stekleničke 0,2l) 

 sok (steklenička 0,2 l) 

 prekmurski kruhki z različnimi namazi 
(ocvirki, zaseka) 

 francoski rogljički 

 sadje 

 
 
 

9,90 € 

 
Za vsa dodatna vprašanja smo z veseljem na razpolago na tel. številki 02/538 21 10 ali na 
elektronskem naslovu lidija.lajh@vivat.si.                                                                                      
 
Lep pozdrav, Lidija Lajh       
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