Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Poštarski dom na Vršiču
Vršiška cesta 92, 4280 Kranjska Gora
Telefon: + 386 (0)41 610 029
E-mail: postarskidom.vrsic@gmail.com

60 LET
3 - Cenik 2016 / Price list / Preissliste
Prenočišče / bed
/ Bett
Ležišče

Nečlani

Bed / Bett

Others / Andere

Člani PZS

Mladi člani PZS

Člani zamejskih PD,
Tuji člani UIAA /
UIAA members / UIAA Mitgliede
Hrvaški HPS

Polna cena
Full price / Voll Preiss

do 15. leta P+O in:
registrirani alpinisti, vodniki PZS,
markacisti PZS, člani GRS,
mentorji planinskih skupin,

Popust
Discount / Ermassigung

- 60 % na skupnih ležiščih

100 %

- 50 %

27 €

16 €

/

25 €

15 €

/

23 €

14 €

/

13 €

10 €

2 posteljna soba
2 bed room / 2 Bett Zimmer

3 posteljna soba
3 bed room / 3 Bett Zimmer

Skupna ležišča (8 postelj)

dormitory 8 beds/ gemeinsame (8 Betten)

Skupna ležišča (20 postelj)

21 €

dormitory 20 beds / gemeinsame (20 Betten)
Vsi popusti veljajo samo za planince, ki se izkažejo

z veljavno planinsko izkaznico in plačano članarino PZS za tekoče leto. Popusti za
strokovne planinske kadre veljajo samo s potrjeno licenco in plačano članarino PZS. Obiskovalci, ki niso člani planinskih
društev, plačajo polno ceno prenočevanja in se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Cene vsebujejo 9,5 % DDV.
DODATNI POPUST / EXTRA DISCOUNT / EXTRA ERMASSIGUNG: 5 €.
Dodaten popust na prenočišče se prizna planincem, ki se ob prijavi izkažejo z lastno posteljnino (RJUHO) / extra discount for
guests with own sheets / extra Ermassigung fur Göste mit eigenen Bettuch. Kazen za zlorabo: 3 x polna cena ležišča! /
Penalty for improper use: 3 x full price for a bed! / Missbrauch Strafe: 3 x voll Preiss für ein Bett!
BREZPLAČNO PRENOČEVANJE:
Do brezplačnega prenočišča v vseh kategorijah ležišč so upravičeni gorski reševalci in markacisti na akciji.
Oskrbnik lahko odobri brezplačno prenočišče na skupnih ležiščih registriranim vodnikom PZS in gorskim vodnikom, ki vodijo
organizirani planinski izlet - s potrdilom matičnega društva (ne velja za gorske vodnike, ki jih najamejo posamezni klienti).
POLPENZION / HALF-BOARD / HALBPENSION:
Cena nočitve + 15 € za hrano (večerja in zajtrk) / Charge for lodging + 15 € for board (supper and brekfast) / Preiss für
Unterkunft + 15 € für Kost (Abendessen und Frühstück).
Turistična taksa ni vključena v ceno polpenziona / Tourist tax not included / Touristische Taxe nicht eingerechnet.
TURISTIČNA TAKSA / TOURIST TAX / TOURISTISCHE TAXE:
 odrasli / adults / Erwachsene: 1,27 €
 osebe od 7 do 18 let / persons from 7 to 18 years / Personen ab 7 bis 18 Jahre (50%): 0,63 €
Oproščeni plačila turistične takse / Tourist tax free / Touristiche Taxe frei (27. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma):
otroci do 7. leta / children to 7 year / Kinder bis 7 Jahre in planinci s plačano članarino PZS za tekoče leto.
PRHA / SHOWER / DUSCHE: 3 €

Načelnik Gospodarskega odseka,
Boris Lazar

