
 

 
 

П О Н У Д А     З А      

ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ И ВАСКРС     2 0 2 3. 

Г О Д И Н Е     У     Х О Т Е Л У     К А Т И Ћ И 
 
 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ: КАТИЋИ ББ, ИВАЊИЦА - ''ХОТЕЛ КАТИЋИ'' 
ОРГАНИЗАТОР: ТОНУС КЛУБОВИ ДОО 
 

 

У периоду трајања пролећног распуста, а који се завршава са Васкрсом, спремили смо посебне 

погодности за наше госте. 

 

У периоду од 08. априла до 18. априла 2023. године, одобравамо попуст у висини од 20% на постојеће цене 
услуга. 

Да би остварили попуст, потребно је уплатити минимум два ноћења у хотелу. 

 
Цена за одраслу особу/дневно: 

- Ноћење, редовна цена 2.000,00 динара. Цена са попустом од 20% износи 1.600 динара; 

- Ноћење са доручком, редовна цена 2.500,00 динара. Цена са попустом од 20% износи 2.000 динара; 

- Полу пансион, редовна цена 3.000,00 динара. Цена са попустом од 20% износи 2.400 динара; 
- Пун пансион, редовна цена 3.500,00 динара. Цена са попустом од 20% износи 2.800 динара; 

 

 
Деца до 7 година, уз пратњу родитеља................................... гратис 

Деца од 7 до 12 година, уз пратњу родитеља,  остварују право на попуст у висини од 50%, на већ горе наведени 

попуст. 
Деца од 12 до 16 година, уз пратњу родитеља, остварују право на попуст у износу од 40%, на већ горе наведени 

попуст. 

 

Боравишна такса за одрасле...................................80 динара / по особи, дневно 
Боравишна такса за децу до 7 година................. не плаћа се 

Боравишна такса за децу од 7 до 15 година........40 динара / дневно, по особи 

НАПОМЕНА: На боравишне таксе не важи попуст јер је то цена коју је дефинисала локална 

самоуправа и Министарство туризма Републике Србије. 

 

Аранжман обухвата - пример: 
 

2 ноћи / 3 дана, на бази пуног пансиона  / исхрана је искључиво базирана на домаћој храни (сир, месо, јаја, кајмак, 

сарме, пите, ајвар, кисели купус... и др.). 

Смештај у 2-креветним, 3-креветним, 4-креветним собама апартманског типа. 

 

Први дан: Долазак у хотел сопственим превозом до 15:00 часова, добродошлица / погача, ракија; 

 У 16:00 часова – ручак / лоби бар; 

 Од 20:00 часова – вечера; 

Други дан: 

Од 08:00 до 10:00 часова - доручак / лоби бар; 

 Од 13:00 до 15:00 часова - ручак / лоби бар; 

 Од 20:00 часова – вечера; 

Трећи дан  

Од 08:00 до 10:00 часова - доручак / лоби бар; 

 12:00 часова - напуштање соба. 
 

 



 

 
 

Сваки наредни дан важи под истим условима. Јако је битно да се приликом резервације што прецизније 
изјасните о дужини боравка како би могли да несметано вршимо резервације за друге госте. Уколико желите 

да продужите боравак, а да у хотелу постоје слободни капацитети, то ће се несметано урадити. Међутим, ако 

нема слободних капацитета, неће моћи да се изврши продужење боравка. 

 
- За госте који буду присутни на дан 14. април (Велики Петак), биће обезбеђена посна исхрана (ово важи за 

све који посте и у току трајања аранжмана) 

- За госте који буду присутни на дан 16. април (Васкрс), хотел ће фарбати јаја и организовати такмичење за 
најтврђе јаје. Обезбедићемо симболичне награде. 

- 15.04. субота, биће организовано музичко кафанско вече. 
 

У ЦЕНУ АРАНЖМАНА НИЈЕ УКЉУЧЕНО: 
 

- Превоз за кориснике наших услуга; 

- Индивидуални трошкови учесника / ванпансионска потрошња; 

- Услуге парцијалних и целокупних масажа по заказивању; 

- Трошкови индивидуалног конзумирања пића; 

- Боравишна такса (80 динара по особи дневно) и осигурање; 

ПРЕПОРУКА ХОТЕЛА:  

Искористите ову одличну понуду како би остали што дуже и обишли невероватне природне лепоте 

овог дела Србије.  

Поред фудбалског, кошаркашког терена и трим стазе који се налазе у непосредној близини хотела, 

попните се на врх планине Мучањ. Тамо вас чека невероватан поглед са добро обезбеђеног видиковца. На 

врх се можете попети пешке, дужим путем, или краћим алпинистичким путем – Виа Ферата. 

Карађорђев шанац и вождова кула. 

 У радијусу од 25 км до 30 км постоји безброј места које вреди видети. Место Љубиш са зип лајном, 

споменик на Кукутници, Ариље – извориште реке Рзав, Ивањица, Голија... 

Факултативни излети до Студенице, Хаџи Проданове пећине, манастира Ковиљ и још много тога.  

Информације о терминима и ценама ће се налазити у хотелу јер то ради туристичка агенција ван 

организације хотела. 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА:  

Потврда резервација је уплата 5.000,00 РСД од укупног износа до 5. априла 2023.год., а преостали део износа у 

хотелу. 
Плаћање преко пословног рачуна 160-428984-23, Банка Интеса. За плаћања у готовини на рецепцији хотела или у 

канцeларији ТОНУС КЛУБОВИ доо у ул. Здравка Челара 14, Београд. 

За инструкције за плаћање као и за све додатне информације контактирајте нас путем мејла recepcija@hotelkatici.rs 
или путем тел. +381 66 811 78 78  

 

 

СВИ КОРИСНИЦИ УСЛУГА СУ У ОБАВЕЗИ ДА НА ДАН ДОЛАСКА НА РЕЦЕПЦИЈИ ДОСТАВЕ  

ОЧИТАНУ ЛИЧНУ КАРТУ ЗА УПИС ГОСТИЈУ У Е-ТУРИСТ (ЕЛЕКТРНСКА КЊИГА ГОСТИЈУ). 

ЗА ДЕЦУ ОБАВЕЗАН ЈМБГ 
 
 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                      

                                                                                                
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                   У име организатора 

Александар Видаковић 

Менаџер хотела 
Бр.моб. + 381 66 811 7878 

e-mail: menadzer.hotelkatici@gmail.com 
 

 

Веб сајт: www.hotelkatici.rs 

Инстаграм: www.instagram.com/katicihotel/ 

Facebook: www.facebook.com/hotelkatici/  
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