Apartmaji TURIČNIK

Kope

www.turicnik.si www.turicnik.si

Deset minut vožnje z avtomobilom je do smučarskega centra KOPE, kjer so na razgibanih terenih smučišča za začetnike in izkušene
smučarje. Na smučiščih obratuje ena štirisedežnica in šest vlečnic, proge so dobro vzdrževane in dodatno zasnežene z umetnim snegom.
Na relaciji Grmovškov dom - Ribniška koča so urejene tekaške proge in idilična sprehajalna pot.

KJE SO APARTMAJI TURIČNIK ?
Apartmaji so v bližini smučarskega centra Kope, ki leži na skrajnem zahodnem in najvišjem delu Pohorja.
Dostop je možen po asfaltni cesti iz Slovenj Gradca, odcep za apartmaje je označen s tablo - Apartmaji TURIČNIK.
Smučarski center Kope

Oddaljenost Slovenj Gradca od:
Ljubljane - 110 km
Maribora - 72 km
Celja - 50 km
Najbližja mednarodna letališča:
Letališče Jožeta Pučnika
Ljubljana (110 km)
Letališče Celovec (90 km)

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
Apartmaji TURIČNIK
Golavabuka 55
Sl - 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Telefon: +386 (0)2 88 43 142
Mobitel: +386 (0)41 742 159
marjan.tovsak@siol.net
www.turicnik.si

VABO d.o.o.
Glavni trg 43
SI - 2380 Slovenj Gradec
Telefon: +386 (0)2 88 39 850
Fax: +386 (0)2 88 39 858
rezervacije@kope.si
www.vabo.si
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Na južni strani Slovenjgraškega Pohorja, na nadmorski višini 1000 metrov, na samem in z lepim razgledom v dolino - tako bi najlažje
odgovorili na vprašanje, kje so APARTMAJI - T U R I Č N I K. Sredi neokrnjene narave, v miru in tišini, pa vendar: Slovenj Gradec ni
oddaljen več kot 12 kilometrov, le 4 km pa je do smučišč Kope. Idealna lokacija za oddih ponuja v vseh letnih časih obilo možnosti za
sprehode po samotnih pohorskih poteh, poleti nabiranje gozdnih sadežev in gorsko kolesarjenje, pozimi pa smučanje na Kopah.

V apartmajski hiši sta dva lepo opremljena 3-sobna apartmaja. Vsak apartma ima dve ločeni spalnici, raztegljivi kavč v dnevni sobi, kuhinjo
s hladilnikom in pečico, tuš, WC, SAT TV in centralno ogrevanje. Vsak apartma ima svoj vhod in balkon ter skupni prostor za hrambo smuči,
koles in prtljage.
CENA 7 DNEVNEGA NAJEMA APARTMAJA (4+2)

Apartmaji TURIČNIK ***

Najem
(št. oseb)

Poletje
€/dan (€/teden)

Zima
€/dan (€/teden)

Novoletni termin
€/dan

2 os.
3 os.
4 os.
5 os.
6 os.

46 (322)

50 (350)

60

50 (350)

55 (385)

70

54 (378)

60 (420)

80

58 (406)

65 (455)

90

62 (434)

70 (490)

100

V času glavne sezone je možno najeti apartma samo za sedem dni, od sobote do sobote. Izven zimske sezone je možen najem tudi za krajši čas. Cene v ceniku so informativne.

