
                                                                                        

ЦЕНОВНИК У АПАРТМАНСКОМ НАСЕЉУ 

"Краљеви конаци" 
    ЗЛАТИБОР turist 

 

     Д Н Е В Н И   Н А Ј А М  А П А Р Т М А Н А  

- Код боравка који траје манје од три дана цене се увећане за 20%. 
 

- Приликом резервације боравка уплаћује се аконтација у висини од 50% од укупног износа 

боравка, а остатак најкасније приликом доласка (ГОСТ НЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ АПАРТМАН 

ДОК НЕ ИЗВРШИ ЦЕЛОКУПНУ УПЛАТУ БОРАВКА) 
 

- Агенцијама се одобрава провизија од 10% без обзира на дужину боравка. 
 

- Гости који долазе без посредовања агенције, имају попуст и то: за боравак који траје најмање 

7 дана – попуст од 5%, за боравака од  14 дана – попуст од 10%, а за боравак од 21 дан и више – 

попуст од 15%. 
 

- Код отказивања резервације или престанка уговореног боравка примењују се прописи из 

области Посебних узанси у туризму и угоститељству Републике Србије. 
 

- Боравишна такса плаћа се по одлукама Републике Србије и Скупштине општине Чајетина у 

износу од: одрасли 120,оо динара по особи дневно, а деца од 7 до 15 година 60,оо динара. 
 

- Осигурање се плаћа 10,оо динара по госту дневно (без обзира на узраст) на основу уговора са 

осигуравајућом кућом. 
 

- Сви гости се морају придржавати кућног реда, а сви недостатци и штета коју гости направе 

наплатиће се на лицу места од госта по тренутно важећем ценовнику апартманског насеља. 
 

- Гости са кућним љубимцима се не примају, изузетно гости ће бити примљени у апартмане који 

су опредељени за боравак гостију са кућним љубимцима уз дневну надокнаду од 2.000,оо rsd-а.  

 

 

Тип / Период 20.02.-01.07.2018. 01.07.-01.09.2018. 01.09.-20.12.2018. 

Aпартман 1/3   6.500,00 RSD   7.000,00 RSD   5.500,00 RSD 

Aпартман 1/4   8.500,00 RSD   9.000,00 RSD   7.500,00 RSD 

Aпартман 1/4 лукс   9.500,00 RSD   10.000,00 RSD   8.500,00 RSD 

Aпартман 1/5 10.500,00 RSD 11.000,00 RSD  9.500,00 RSD 

Aпартман1/6 12.000,00 RSD 12.500,00 RSD 10.500,00 RSD 

Aпартман 1/6 лукс 14.000,00 RSD 14.500,00 RSD 12.500,00 RSD 


