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PONUDBA ZA NAJEM BRUNARICE V TERMAH ČATEŽ

 
 

(vir: terme-catez.si) 
 

Nudimo vam prijetno letovanje v apartmajskem naselju v termah Čatež z njihovo bogato ponudbo. 
Razpolagamo z eno brunarico v velikosti 40 m²
zvezdici. Letujoči imajo možnost priprave to
pred samo brunarico. Brunarica je obnovljena in je klimatizirana.
 

Cena enodnevnega najema brunarice od 2.
karte za kopanje).  
 

Letovanje je načeloma 7-dnevno, od petk
vendar ne manj kot dve nočitvi. 

Na dan prihoda je možnost koriščenja po 15. uri, na dan odhoda je potrebno objekt  

V ceno ni vključena turistična taksa.

 

Prijave sprejemamo na spletni strani  družbe  STORKOM ŠTORE d.
prejmete na tel. 03 780 58 04 ali GSM: 
 
 
                                                                                                             
 
Upravnica:                                                                          
Vlasta  Verhovšek                                                             
 

Vpis družbe: Okr. Sod. V Celju

STORKOM ŠTORE, TRGOVINA IN POSLOVNE STORITVE d.o.o.                                                                                   Osnovni kapital: 60.090,13 EUR
                                                                                                                        

   
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                

PONUDBA ZA NAJEM BRUNARICE V TERMAH ČATEŽ
 

Nudimo vam prijetno letovanje v apartmajskem naselju v termah Čatež z njihovo bogato ponudbo. 
Razpolagamo z eno brunarico v velikosti 40 m², primerno za bivanje 5 do 6 oseb

imajo možnost priprave tople hrane. Omogočen je dostop oz. parkiranje neposredno 
pred samo brunarico. Brunarica je obnovljena in je klimatizirana. 

Cena enodnevnega najema brunarice od 2. 1. 2017 do 31. 3. 2017 je  35,00 € na dan 

dnevno, od petka do petka. Mogoč je tudi dogovor drugačnega termina, 

možnost koriščenja po 15. uri, na dan odhoda je potrebno objekt  

vključena turistična taksa. 

etni strani  družbe  STORKOM ŠTORE d. o. o.,   dodatne  informacije
ali GSM: 041 331 597 (ga. Vlasta  Verhovšek) 

                                                                                                             STORKOM ŠTORE d.o.o.

Upravnica:                                                                                                    Direktor:      
Vlasta  Verhovšek                                                                                    Anton Franulič

Vpis družbe: Okr. Sod. V Celju 
Vložna številka: 10711000 

Davčna številka: 58348786 
Matična številka: 1511386 

Osnovni kapital: 60.090,13 EUR                                        

                                                     TRR pri Abanka d.d.,                                                                                                                             
                                   št. 05100-8014677741                                            

Štore, 1. 12. 2016 

PONUDBA ZA NAJEM BRUNARICE V TERMAH ČATEŽ 

 

Nudimo vam prijetno letovanje v apartmajskem naselju v termah Čatež z njihovo bogato ponudbo. 
primerno za bivanje 5 do 6 oseb. Objekt ima dve 

parkiranje neposredno 

€ na dan (vključene so 

Mogoč je tudi dogovor drugačnega termina, 

možnost koriščenja po 15. uri, na dan odhoda je potrebno objekt  zapustiti do 12. ure.  

o.,   dodatne  informacije 

STORKOM ŠTORE d.o.o. 

Direktor:                                                                                      
Anton Franulič 


