
Полн пансион Полупансион
Ноќевање со 

појадок

Двокреветна соба (едно лице)         1.330 ден         1.230 ден         1.180 ден 

Двокреветна соба (сам во соба)         2.130 ден         2.030 ден         1.980 ден 

Апартман (две лица)         4.180 ден         3.980 ден         3.880 ден 

Апартман (едно лице)         3.580 ден         3.480 ден         3.430 ден 

Помошен кревет во апартман         1.180 ден         1.080 ден         1.030 ден 

Дневен одмор (6 часа)            980 ден 

Полн пансион Полупансион
Ноќевање со 

појадок

Двокреветна соба (едно лице)         1.510 ден         1.410 ден         1.360 ден 

Двокреветна соба (сам во соба)         2.310 ден         2.210 ден         2.160 ден 

Спецификација на цени за користење на сместувачките

 капацитети и  услугите во хотел Јасен и хотел Кала

 во Негорски Бањи за 2020 година

Хотел Кала
Регуларни цени

Регуларни цени

Хотел Јасен

Трокреветна соба (едно лице)         1.410 ден         1.310 ден         1.260 ден 

Апартман (две лица)         4.940 ден         4.740 ден         4.640 ден 

Апартман (едно лице)         4.020 ден         3.920 ден         3.870 ден 

Помошен кревет во апартман         1.400 ден         1.300 ден         1.250 ден 

Дневен одмор (6 часа)         1.110 ден 

Број на ноќевања 7+ ноќевања 10+ ноќевања 14+ ноќевања

Попуст 5% 10% 15%

Во горенаведените цени не се вклучени:

                   40 ден 

                   10 ден 

Користење на базен за пансионски гости е вклучено во цената

*Гости со болнички упат кои сакаат да користат еднокреветна соба (надстандардни услови)  доплаќаат разлика до редовната цена.

*Негорски Бањи АД го заадржуваат правото за ПРОМЕНА на цените без претходна најава

Со почит,
ЗУ ПЛ Негорски 

Менаџмент 

*Гостите кои користат здравствени услуги се ослободени од плаќање туристичка такса

*По надминување на одобрениот буџет од ФЗО за болничко лекување Негорски Бањи нуди специјална цена од 840 денари на ден на сопствен трошок за лицето кое 

има решение од ФЗО за болничко лекување. Истата цена важи и за лицето кое е придружник. 

Туристичка такса

Осигурување

ЗУПЛ Негорски Бањи има склучено Договор со Фондот за здравствeно осигурување на РМ.

*За деца од 0 до 6 години -  бесплатно 

*За деца од 6 до 12 години 50% намалување од редовната цена

*Цената за дневниот одмор важи за 6 часовен престој во соба
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