СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ГЕЈЗЕР“
СИЈАРИНСКА БАЊА
ул. Краља Милана бр.16, емаил: gejzer@post.com, gejzer.mar@gmail.com
ПИБ: 101465084, МБ: 07207883, шифра делатности: 8610, рачун: 840-427667-49
Тел: 016/895-153 директор, 016/895-152 рецепциј:060/0-895-152 – вибер

Ценовник пансионских услуга за период 01.мај 2022. – 31.октобар 2022. године

СБР „Гејзер“ - Врста услуге
БО дан стандард
БО дан стандард (соба са терасом)
БО дан плус
БО дан плус (соба са терасом)
Пансион
Ноћење са доручком
Ноћење без доручка

Цена

Структура
собе

01.05.-30.06.

01.07.-31.08.

01.09.-31.10.

1/2 и 1/3
1/2 и 1/3
1/2 и 1/3
1/2 и 1/3
1/2 и 1/3
1/2 и 1/3
1/2 и 1/3

3.100 дин
3.300 дин
3.400 дин
3.600 дин
3.050 дин
2.200 дин
2.000 дин

3.200 дин
3.400 дин
3.500 дин
3.700 дин
3.150 дин
2.300 дин
2.100 дин

3.100 дин
3.300 дин
3.400 дин
3.600 дин
3.050 дин
2.200 дин
2.000 дин

Цене исказане у ценовнику су дате по особи дневно.
Доплата за једнокреветну собу (1/1) је 700 динара по дану.
За услуге ноћење са доручком, ноћење без доручка, пансион и амбулантно поликлиничке услуге,
доплата за собу са терасом је 200 динара по особи дневно.
Боравишна такса 70 динара, урачуната у цену.
БО дан стандард: 3 оброка, лекарски преглед, 3 физикалне терапије, купање у затвореном
базену и купање на комплексу базена „Гејзер“, боравишна такса, пријава.
БО дан плус: 3 оброка, лекарски преглед, коришћење више од 3 физикалне терапије, купање у
затвореном базену и купање на комплексу базена „Гејзер“, боравишна такса, пријава.
БО дан и пансион је могуће корисити без ручка и вечере, а цена се умањује за износ оброка.
У цену пансиона урачунато је: смештај,ихрана (доручак, ручак, вечера) боравишна такса, пријава.
За пензионере, могућност плаћања у 6 месечних рата путем административне забране уз
пензиони чек. Могућност плаћања на 3 рате уз депоноване чекове грађања.
Бо дан стандард, плус и пансион, уколико се користе краће од три дана цена се увећава 20%.
Викенд аранжман (петак-недеља) без увећања. Дневни боравак 1700 динара по особи.
За децу од 4-10 година, ако користе посебан лежај 70% од цене, за заједнички лежај 50% од цене.
Цена пансиона за амбулантно поликлиничке услуге износи 2.200 динара.
За боравак од 15 дана, за готовинско плаћање одобравамо 2 дана гратис.
Цене за групне аранжмане се посебно договарају.
Агенцијска провизија је 5%.
Напомена: У случају раста цена на мало, више од 10% задржавамо право на корекцију цена.

