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POSEBNA PONUDBA ZA ČLANE ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

Ko želite biti sami gospodarji svojega časa, izberite oddih v Vili Ana** v Rogaški Slatini. 
 
Vila Ana je idealna izbira oddiha za tiste, ki uživate v miru in ne marate hotelskega vrveža, ki želite za 
prazne želodčke skrbeti sami ter iščete poceni počitnice. 
Vila Ana nudi 13 sob z lastno kopalnico (dvo- in troposteljne, TV, radio, WC, tuš), dnevni prostor za 
druženje in kuhinjov pritličju ter brezžični internet. 
 

Garni hotel VILA ANA** Rogaška Slatina 
1.5.-13.6. 

15.9.-26.12. 
14.6.-14.9. 
27.12.-2.1. 

AKCIJA 3=4 
(4x nočitev z 

zajtrkom) 

Cena na dan AKCIJA 3=4 
(4x nočitev z 

zajtrkom) 

Cena na dan 

71,25 EUR 23,75 85,50 28,50 
 

Cene veljajo na osebo v dvoposteljni sobi. Doplačila: turistična taksa, enoposteljna soba (10 EUR/dan).  V ceni je že 
upoštevan dogovorjen popust za člane Zveze veteranov vojne za Slovenijo. 

Otroški popusti pri bivanju z 2 odraslima osebama: otroci do vključno 6. leta starosti bivajo brezplačno, 
otroci od 7. do vključno 12. leta imajo 50% popusta. V času poletnih šolskih počitnic ( 16.7. do 19.8.2013),  
jesenskih in zimskih počitnic en otrok do vključno 12. leta v sobi z dvema odraslima osebama biva 
brezplačno. 

 V bližini Vile Ana se nahajajo:  
-restavracije z malicami, kosili in večerjami za vsak žep  
-železniška postaja (150 m)  
-avtobusna postaja (400 m) 
- termalni bazeni Rogaške Riviere 10 min.(1 km) hoda skozi zdraviliški park  
-TermeOlimia(v času poletne sezone Rogaško Slatino in Podčetrtek povezuje turistični vlakec) 15 min. (15 
km) vožnje 
Vsem, ki boste pri nas bivali vsaj 5 noči, podarimo eno 3-urno vstopnico za kopanje v bazenih Rogaške 
Riviere ali Term Olimia. 
Opomba: v primeru, da je član zveze/združenja hkrati tudi član društva upokojencev v okviru zveze ZDUS, 
se lahko odloči bodisi za koriščenje popusta za člane DU (ta popust ne pripada ostalim sopotnikom, če niso 
tudi sami člani DU), ali popust namenjen članom zveze/združenja in njihovim sopotnikom. Član se odloči za 
njemu bolj ugodno ponudbo. 

 

 


