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     ЦЕНОВНИК  
                            Хотел Бечићи 2018.  

 

Ценовник се примењује на: 

 

 запослене у НИС а.д. Нови Сад  

 запослене у зависним друштвима НАФТАГАС – Нафтни 

сервиси, НАФТАГАС – Технички сервиси, НАФТАГАС – 

Транспорт и НТЦ 

 запослене компанија Ревност, Manpower и Inter Safe Business  

 

 

Услуга је на бази полупансиона (доручак, вечера – шведски сто)   

                                                                    

                                                                   СМЕНЕ: 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Смене: 100% 
одрасли 

70%(2-12) 

пос. леж. 

50%(2-12) 

зај. леж. 

17.06. – 26.06.2018. 24.00€ 
(20.50€ za sobe u 

potkrovlju) 

16,80€ 
(14.35€ za sobe u 

potkrovlju) 

12.00€ 
(10.25€ za sobe u 

potkrovlju) 

  26.06. – 05.07.2018.  27.50€ 
(23.50€ za sobe u 

potkrovlju) 

19.25€ 
(16.45€ za sobe u 

potkrovlju) 

13.75€ 
(11.75€ za sobe u 

potkrovlju) 

  28.08. – 06.09.2018. 27.50€ 
(23.00€ za sobe u 

potkrovlju) 

19.25€ 
(16.10€ za sobe u 

potkrovlju) 

13.75€ 
(11.50€ za sobe u 

potkrovlju) 

05.07. – 28.08.2018. 31.5€ 
(27.00€ za sobe u 

potkrovlju) 

22,05€ 
(18.90€ za sobe u 

potkrovlju) 

15.75€ 
(13.50€ za sobe u 

potkrovlju) 

06.09. - 15.09.2018. 23.00€ 
(21.00€ za sobe u 

potkrovlju) 

 

16,10€ 
(14.70€ za sobe u 

potkrovlju) 

11.50€ 
(10.50€ za sobe u 

potkrovlju) 

   17.06-26.06.2018. 01.08.-10.08.2018. 

   26.06.-05.07.2018. 10.08.-19.08.2018. 

   05.07.-14.07.2018. 19.08.-28.08.2018. 

   14.07.-23.07.2018. 28.08.-06.09.2018. 

   23.07.-01.08.2018. 06.09.-15.09.2018. 



Напомена:  

- доплата за собу  са терасом и погледом на море у једној смени (9 ноћења) по соби 

износи 30,00 ЕУР 

- доплата за собу са терасом и погледом на парк у једној смени (9 ноћења) по соби 

износи 20,00 ЕУР 

 

Попусти за децу важе само под условом да су у соби и најмање две одрасле особе и 

износе : 

- узраст до 2 године -100% 

- узраст  2-12 година у заједничком лежају  -50% 

- узраст  2-12 година у посебном лежају - 30% 

 

Биће омогућено плаћање на рате до краја  2018. године путем административне  

забране. Број рата се рачуна од момента оверене  административне забране  и предате 

агенцији, па најкасније до краја године . 

 

 

РЕЗЕРВАЦИЈЕ 

Резервације туристичких аранжмана за хотел Бечићи моћи ћете да извршите преко 

туристичких агенција Tijuana Tickets, Omnitours, A-superturs i Plana Tours Plus  

чији подаци се налазе на сајту хотела Бечићи 

www.becici-hotel.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.becici-hotel.com/

