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                            ПОНУДА  ЗА  ДОЧЕК  НОВЕ  2023. 

ГОДИНЕ  У  ХОТЕЛУ  КАТИЋИ 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ: КАТИЋИ ББ, ИВАЊИЦА - ''ХОТЕЛ КАТИЋИ'' 

ОРГАНИЗАТОР: ТОНУС КЛУБОВИ ДОО 

НАПОМЕНА: ПОНУДА ВАЖИ ДО ПОПУЊАВАЊА КАПАЦИТЕТА  

 

    ПАКЕТ БР. 1     /   цена пакета 21.900,00 РСД + боравишне таксе по особи   
Аранжман у трајању од 31.12.2022. до 02.01.2023. који обухвата: 

 

2 ноћења / 3 дана, на бази пуног пансиона / исхрана је искључиво базирана на домаћој храни (сир, 
месо, јаја, кајмак, сарме, пите, ајвар, туршија, колачи... и др.). 


31. децембар 2022.год. 
 Долазак у хотел сопственим превозом до 15:00 часова, добродошлица / погача, ракија;

 У 16:00 часова - ручак;

 Од 20:00 часова - Камин сала, свечана вечера, домаће пиће all inclusive, уживо музика и ди-џеј;

 Смештај у двокреветним, трокреветним, четворокреветним собама апартманског типа 
укључујући и боравишну таксу и осигурање.


01.јануар 2023.год. 
 Од 08:00 до 10:00 часова - доручак;

 Од 13:30 до 15:30 часова - ручак;

 Од 20:00 часова - Камин сала, свечана вечера, домаће пиће all inclusive, уживо музика и ди-џеј.


2. јануар 2023.год. 
 Од 08:00 до 10:00 часова - доручак;

 Од 13:00 до 15:00 часова - ручак;

 До 16:00 часова - напуштање соба. 
 

     ПАКЕТ БР. 2     /   цена пакета 15.500,00 РСД + боравишна такса по особи 

Аранжман у трајању од 31.12.2022. до 01.01.2023. који обухвата: 
 
 

1 ноћење / 2 дана, на бази пуног пансиона / исхрана је искључиво базирана на домаћој храни (сир, 
месо, јаја, кајмак, сарме, пите, ајвар, туршија, колачи... и др.).


31. децембар 2022.год. 
 Долазак у хотел сопственим превозом до 15:00 часова, добродошлица / погача, ракија;

 У 16:00 часова - ручак;

 Од 20:00 часова - Камин сала, свечана вечера, домаће пиће all inclusive, уживо музика и ди-џеј;

 Смештај у двокреветни, трокреветним, четворокреветним собама апартманског типа укључујући 
и боравишну таксу и осигурање.


01.јануар 2023.год. 
 Од 08:00 до 10:00 - доручак; 

 Од 13:00 до 15:00 - ручак; 

 До 16:00 - напуштање соба. 
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    ПАКЕТ БР. 3  /   цена пакета 5.900,00 РСД по особи 
Дочек Нове године са вечером, all inclusive домаће пиће, уживо музика и ди-џеј. 
 

    ПАКЕТ БР. 4  /   цена пакета 3.300,00 РСД по особи 
Реприза дочека Нове године са вечером, all inclusive домаће пиће, уживо музика и ди-џеј.  

 

Напомена: 
 

 Деца до 7 год. гратис (за кориснике услуга пакета бр. 1 или 2);

 Деца од 7 до 15 год. остварују право на 50% попуста (за кориснике услуга пакета бр. 1 или 2);
 Могућност доплате за додатни дан боравка у хотелу по пуном пансиону је 2.500,00 РСД по 

особи (за кориснике услуге пакета бр. 1 или 2.)  

> > > Ова могућност се не односи за датум 01.01.2023.год. у склопу корисничког пакета бр. 2 < < <

 У оквиру корисничких пакета бр. 1 и 2 укључено је бесплатно коришћење фитнес зоне, 
дечије играонице, санки и клиска.

 
У ЦЕНУ АРАНЖМАНА НИЈЕ УКЉУЧЕНО: 
 
 Превоз за корисника наших услуга; 
 Индивидуални трошкови учесника / ванпансионска потрошња; 
 Услуге парцијалних и целокупних масажа по заказивању; 
 Спа центар  (у оквиру корисничког пакета бр. 1. и 2. омогућен је попуст од 30%). 

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
 
Након извршене резервације гост добија инструкције за плаћање.  
 

Аванс се уплаћује одмах по добијању инструкције за плаћање, 30% од укупног износа, преостали део 
износа до 26.12.2022. године.  
 

Могућност плаћања на рате, уз уплату аванса и исплате целокупног износа до 26.12.2022.године.  
  
 

За све додатне инфо контактирајте нас путем мејла recepcija@hotelkatici.rs или путем тел. +381 64 22 22 336. 

 

У име организатора   
Веб сајт: www.hotelkatici.rs 

Саша Марковић 
 

       
 

Инстаграм: www.instagram.com/katicihotel/ 
/  директор / 

 

 
 

       

Facebook: www.facebook.com/hotelkatici/  
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