
V objemu zdravja vode Donat
Vabimo Vas, da se nam pridružite in preizkusite naš svet v 

znamenju, udobja, zdravja, dobrega počutja in luksuza.

Rogaška Slatina je dom edinstvene zdravilne 
naravne mineralne vode Donat stare okoli 
8000 let, ki je dokazano zdravilna. Zaradi 

magnezija in drugih rudninskih snovi ima Donat 
Mg zdravilno moč, ki lajša ali preprečuje številne 
bolezni in varuje naše zdravje. Zato ga medicina 
že več stoletij uspešno uporablja za zdravljenje 
in lajšanje številnih zdravstvenih težav. Je z 
magnezijem najbogatejša mineralna voda na svetu.

GRAND HOTEL DONAT SUPERIOR sodi s svojo 
široko kakovostno ponudbo, z jezikovno podkovanim 
kadrom in s profesionalnim osebnim pristopom, v 
sam vrh slovenske hotelirske dejavnosti.

Hotel se nahaja v neposredni bližini Medicinskega 
centra in vrelca pitja Donat Mg, ki jih povezuje 
hotelska ulica. Leta 2015 obnovljena arhitekturna 
podoba hotela in hotelskih sob ter opremljenost 
in ponudba vas bosta spremljala na vsakem 
koraku vašega oddiha. Možnost izbire nastanitve 

je zelo široka od enoposteljnih sob pa vse do 
predsedniških apartmajev, luksuznih apartmajev 
6. nadstropja, Katarine, Aleksandra, Da Vincija, z 
velikimi terasami, jacuzijih na terasah, s saunami  
v apartmajih in še čim.

Možnosti združitve apartmajev, možnost ločitve 
apartmajev od ostalega bivalnega dela, možnosti 
osamitve posameznih delov nadstropja itd. so 
samo del naše široke bivalne ponudbe.

Grand hotel Donat odlikuje moderen in prostoren 
SPA CENTER, s ponudbo raznovrstnih masaž, 
vključno s tajskimi, neg telesa in obraza s 
prestižnimi kozmetičnimi znamkami (Sothys 
in Babor). NOTRANJI IN ZUNANJI BAZEN z 
whirpooloma in 7 različnih vrst saun (finska, 
turška, zeliščna, infra, Ruska banja, snežna jama), 
s prostornim notranjim in zunanjim počivališčem 
s pogledom na zdraviliški park, bodo poskrbeli za 
popolno sprostitev in razstrupitev vašega telesa. 
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Ceniki


Veljavnost cenika:  
od 2.1.2022 do 28.12.2022.

Dodatna nočitev že za 99 EUR

HOTELSKI PREDSEDNIŠKI APARTMA 

Akcijska 
Akcijska CENACENA!!33  NOČITVE  

           z zajtrkom

            299299  EUR/OSEBO
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GRAND HOTEL DONAT Superior - Zdraviliški trg 10 - 3250 Rogaška Slatina
t. 03 811 30 00    m. 051 696 269    info@ghdonat.com    www.ghdonat.com

Popusti:
• otrok do 2. leta BREZPLAČNO,
• otrok od 2. do 5. leta 50 % popust, od 5. do 10. leta ima 30 % popust,
• otrok od 2. do 10. leta v sobi z enim odraslim na osnovnem ležišču 30 % popust,
• tretja oseba (odrasli, otroci od 10 do 18 let) ima na dodatnem ležišču 20 % popust.

Popusti:
• otrok do 2. leta BREZPLAČNO,
• otrok od 2. do 5. leta 50 % popust, od 5. do 10. leta ima 30 % popust,
• otrok od 2. do 10. leta v sobi z enim odraslim na osnovnem ležišču 30 % popust,
• tretja oseba (odrasli, otroci od 10 do 18 let) ima na dodatnem ležišču 20 % popust.

Doplačila po osebi na dan:
•  kosilo 19,00 EUR / soba pogled park: 5,00 EUR / pozen odhod: 50 % / 

otroška posteljica: 10,00 EUR  
•  turistična taksa: 2,50 EUR (obvezno doplačilo),  

otroci od 7. do 12.leta: 1,25 EUR / dan

Doplačila po osebi na dan:
•  kosilo 19,00 EUR / soba pogled park: 5,00 EUR / pozen odhod: 50 % / 

otroška posteljica: 10,00 EUR  
•  turistična taksa: 2,50 EUR (obvezno doplačilo),  

otroci od 7. do 12.leta: 1,25 EUR / dan

3 nočitve z ZAJTRKOM v EUR na osebo /  
TIP SOBE

REDNA  
CENA

CENA S 
POPUSTOM PRIHRANEK Dodatni  

dan

Enoposteljna soba z balkonom 345,00  261,00 €  84,00 €  85,00 € 

Mala dvoposteljna soba z balkonom 270,00  201,00 €  69,00 €  65,00 € 

Dvoposteljna soba z balkonom 318,00  216,00 € 102,00 €  70,00 € 

Dvoposteljna soba  z dodatnim ležiščem 318,00 216,00 € 102,00 €  70,00 € 

3 nočitve z ZAJTRKOM v EUR na osebo /  
TIP SOBE

REDNA  
CENA

CENA S 
POPUSTOM PRIHRANEK Dodatni  

dan

Enoposteljna soba z balkonom 345,00  285,00 €  60,00 €  93,00 € 

Mala dvoposteljna soba z balkonom 270,00  225,00 €  45,00 €  73,00 € 

Dvoposteljna soba z balkonom 318,00  240,00 €  78,00 €  78,00 € 

Dvoposteljna soba  z dodatnim ležiščem 318,00 240,00 € 78,00 € 78,00 €

JANUAR (OD 2.1.2022) • FEBRUAR • MAREC • APRIL (DO 22.4.) • MAJ (OD 2.5.) 

JUNIJ • JULIJ • AVGUST • SEPTEMBER • OKTOBER (DO 27.10.)  
NOVEMBER (OD 1.11.)• DECEMBER (DO 28.12.2022)

APRIL / MAJ (OD 22.4. DO 2.5.2022) • OKTOBER / NOVEMBER (OD 27.10. DO 1.11.2022)
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NOČITVE

BLUE GOLD PAKET 

BLUEGOLD

Dodatna nočitev že od 65 EUR

Doplačilo

12 €/dan12 €/dan
za VEČERJOVEČERJO

2022Akcijski cenik

VELJAVNOST CENIKA DO 28.2.2022 OZIROMA DO PREKLICA ALI ZASEDBE PROSTIH MEST.

PAKET VKLJUČUJE:
• nočitev s samopostrežnim zajtrkom,
• možnost priprave dietne prehrane,
• sveže sadje na baru hotela,
• prost vstop v svet savn (finska, 

turška, zeliščna, infra in biosavna), 
• prost vstop v notranji in zunanji 

hotelski bazen (odprt glede na 
sezono), 

• prost vstop v fitnes center, 
• kopalni plašč, kopalna brisača, 

savna rjuha in hotelski copati,
• prost vstop v Casino Fontana,
• brezplačen wi-fi.


