
 

 

 

 

 
   

Понуда за медицинско особље 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уживајте у летњој идили у топлом базену и забави за децу и то све само у хотелу Равни Гај. 

Лепо време, погодоваће за уживање како малишана тако и мама и тата после напорних дана на 

послу, уз свеж ваздух и зелене површине, релаксација свих је загарантована. 
 

 

Понуда се односи на сво медицинско особље. Особа која има поклон ваучер, 

може искористити исти у периоду од 01-30.06.2020. 
 

Посебне напомене: 

1. Понуда се односи на ноћење са доручком, према одређеној структури. 

2. Особа која има поклон ваучер плаћа ваучером свој смештај, док породица плаћа уз додатне 

попусте смештај и оброке. 
3. Износ поклон ваучера се одузима од целокупног износа аранжмана. 

4. У цену пакета није укључена боравишна такса и осигурање. Боравишна такса и осигурање 

износи 110 рсд по особи/дану, за децу до 14 година износи 70 рсд по дану. 

 

Погодности: 

1. Неограничено коришћење затвореног базена са грејаном водом до 30° 

2.  WI-FI КОНЕКЦИЈА У ЦЕЛОМ КОМПЛЕКСУ 

3. Паркинг под видео надзором, обезбеђен и бесплатан. 

4. Плаћање је могуће: готовински, кредитним картицама, путем административних забрана, 
ваучерима РС. 

 

С поштовањем 

 

У Равном Гају                       Невена Мирковић 

21.05.2020.                  референт за маркетинг 

Смештај Структура особа Понуда за 6 ноћи Понуда за 4 ноћи 

Двокреветна соба 1+1 19.176,00 12.784,00 

2+0 23.520,00 15.680,00 
Трокреветна соба 1+2 23.160,00 15.440,00 

2+1 26.880,00 17.920,00 
Четворокреветна соба 2+2 25.872,00 17.248,00 

1+3 23.088,00 15.392,00 

3+1 28.656,00 19.104,00 

 Ружа ветрова, циколон који стиже са Рудника 

 Храстова Шумадија, изузетна клима за одмор, рекреацију и опуштање уз мирис борове шуме 

 Зелени комплекс од 2х, ограђен четинарима, са игралиштем за децу свих узраста, безбедно и осигурано, под 

видео надзором 

 Идеално место младе маме и тате и њихову децу 

 Јединствени хотелски комплекс у Шумадији, на раскрсници градова Крагујевац, Краљево и Чачак 

 Простране собе, апартмани са хидромасажном кадом и прелепим цветним балконима 

 Затворен базен са топлом водом 360 дана у години, базен са јаким турбом џетовима за масажу Вашег тела. 

 Климатизоване сале за прославе, конгресе, семинаре, пословне састанке (4 сале различитих капацитета) 

 Велики уређени паркинг, бетонско асфалтном подлогом, осветљен лед расветом, покривен видео надзором, 

стоји на бесплатно коришћење цењеним гостима хотела (300 паркинг места) 


