
Glasbena šola Laško-Radeče 
G. Dejan Kušer 
          Laško, 12.04.2022 
 
Spoštovani, 
 
na podlagi Vašega povpraševanja Vam pošiljamo ponudbo za rezervacijo:  
 

Nastanitev: Hotel Špica Laško 3*superior 
  
Termin: 4.-8. 7. 2022 
  
Tip sobe: 10 x dvoposteljna soba 
  
Število oseb: Cca. 20, skladno z naknadnim dogovorom 
  
Storitev: Polpenzion 
  

Storitev Št. nočitev Št. oseb Cena € Znesek €
polpenzion v 1/2 sobi 4 1 48,00 192,00

prijavnina / 1 2,00 2,00
turistična taksa do 18 let 4 1 1,25 1,25
turistična taksa od 18 let 1 1 2,50 2,50

 
Cene veljajo v primeru bivanja dveh oseb v dvoposteljni sobi. 
 

Doplačila: • Koriščenje enoposteljne sobe (single-use): 15 EUR/noč, 
• dodatni obrok za vse udeležence: 12,00 EUR. 

 
Ugodnosti: • 10 % popusta na gostinsko ponudbo v naši Restavraciji in pizzeriji Špica, 

• do 20 % popusta na kopališke in wellness storitve v Thermani Laško in 
Rimskih Termah. 

 
Splošni 
pogoji: 

• veljavnost ponudbe: do 12. 5. 2022, 
• končni seznam gostov in vseh storitev ter razporeditve po sobah morajo biti 

posredovane vsaj 7 dni pred prihodom skupine, 
• rezervacija se potrdi s predplačilom v višini 30 % vrednosti rezervacije vsaj 30 

dni pred prihodom. 
 

Pogoji 
odpovedi: 

• do 30 dni pred prihodom skupine je možna odpoved brez stroškov, 
• od 29 do 14 dni pred prihodom skupine 50% skupne vrednosti rezervacije, 
• od 13 do 7 dni pred prihodom skupine 80% skupne vrednosti rezervacije, 
• manj kot 7 dni pred prihodom skupine 100% skupne vrednosti rezervacije. 

 
 
Veselimo se vašega obiska in vas lepo pozdravljamo, 



 

Anže Siljan 
tel. +386 3 734 20 50 
 

Hotel Špica Laško  
Trg svobode 1 
3270 Laško 
 

www.hotelspica.com 

 
Prijava v hotel na dan prihoda je možna po 14.00 uri. 
Prijava v hotel je možna le z veljavnim osebnim dokumentom. 
Odjava iz hotela na dan odhoda je možna do 10.00 ure. 
 
 
 
 
 

http://www.hotelspica.com/
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