
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ХОТЕЛ ОМОРИКА 
Позивамо Вас да заједно дочекамо Нову 2019. годину у ексклузивном амбијенту хотела 
ОМОРИКА уз раскошни мени и јединствен музички репертоар бенда CHEGI & braća bluz 

 

ТРОДНЕВНИ АРАНЖМАН 

Апартман президент 31.896,18 

у периоду од 31.12.2018. (понедељак) до 

03.01.2019. године (четвртак), или 30.12.2018. 

године (недеља) - 02.01.2019. године (среда), на 

бази једног полупансион, два ноћења са 

доручком 
 

Апартман супериор 28.416,18 

Апартман 27.546,18 

Једнокреветна соба 26.386,18 

Двокреветна соба тераса супериор 27.546,18 

Двокреветна соба тераса премиум 25.516,18 

Двокреветна соба тераса 24.936,18 

Дуплекс 24.646,18 

Двокреветна соба стандард 24.356,18 

Двокреветна соба економик 24.066,18 

Породична соба 23.486,18 
   

ДВОДНЕВНИ АРАНЖМАН 

Апартман президент 24.694,12 

у периоду од 31.12.2018. године (понедељак) до 

02.01.2019. године (среда), на бази 2 /два/ ноћења 

са доручком 
 

Апартман супериор 22.414,12 

Апартман 21.844,12 

Једнокреветна соба 21.084,12 

Двокреветна соба тераса супериор 21.844,12 

Двокреветна соба тераса премиум 20.514,12 

Двокреветна соба тераса 20.134,12 

Дуплекс 19.944,12 

Двокреветна соба стандард 19.754,12 

Двокреветна соба економик 19.564,12 

Породична соба 19.184,12 

   

ЧЕТВОРОДНЕВНИ АРАНЖМАН 

Апартман президент 39.098,24 

у периоду од 30.12.2018. године (недеља) до 

03.01.2019. године (четвртак), на бази 2 /два / 

полупансиона, 2 /два/ ноћења са доручком 

Апартман супериор 34.418,24 

Апартман 33.248,24 

Једнокреветна соба 31.688,24 

Двокреветна соба тераса супериор 33.248,24 

Двокреветна соба тераса премиум 30.518,24 

Двокреветна соба тераса 29.738,24 

Дуплекс 29.348,24 

Двокреветна соба стандард 28.958,24 

Двокреветна соба економик 28.568,24 

Породична соба 27.788,24 
 



ДЕПАНДАНС ЈАВОР 

Гости депанданса „ЈАВОР“ нису у обавези да користе свечану вечеру за време дочека и репризе дочека  Нове 2019. 
године. У случају да не користе свечану вечеру, биће им сервирана пансионска вечера. 
 

ПЛАЋАЊЕ НОВОГОДИШЊИХ АРАНЖМАНА ЗА ХОТЕЛ ОМОРИКУ И ДЕПАНДАНС 
ЈАВОР СЕ МОЖЕ ВРШИТИ ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА: 

 Индивидуални гости  могу платити 30 % аванс,  пре доласка у Хотел, a остатак у 5/пет/ месечних рата,  уз 
депоновање чекова грађана. 

 Туристичке агенције и остала правна лица плаћају авансно 100% од вредности уговорених аранжмана.   
 Туристичким агенцијама се одобрава провизија од 5% на цену услуга НСД/ПП. 

 
 

ЦЕНА НОВОГОДИШЊИХ АРАНЖМАНА ХОТЕЛА ОМОРИКА ОБУХВАТА: 
 Смештај на бази  полупансиона  и ноћења са доручком 
 Боравишну таксу и осигурање = 102,06 динара по дану 
 Карту за свечани дочек и репризу Нове 2019. године у хотелу ОМОРИКА  (свечана вечера  на дан 31.12.2018. 

и 01.01.2019. )  
 

ПОСЕБАН ПОПУСТ ЗА ДЕЦУ 
Деца до 5 година не плаћају боравак, а деца од 5 до 10 година плаћају: 

 70% од цене уколико користе посебан лежај и храну, 
 50% од цене уколико користе храну и спавају са једним од родитеља. 

 

ТРОДНЕВНИ АРАНЖМАН 

Једнокреветна соба 20.876,18 у периоду од 31.12.2018. (понедељак) до 

02.01.2019. г. (среда), на бази 2 /два/ ноћења са 

доручком Двокреветна соба 20.876,18 

 

ДВОДНЕВНИ АРАНЖМАН 

Једнокреветна соба 17.474,12 у периоду од 31.12.2018. (понедељак) до 

02.01.2019. г. (среда), на бази 2 /два/ ноћења са 

доручком Двокреветна соба 17.474,12 

   

ЧЕТВОРОДНЕВНИ АРАНЖМАН 

Једнокреветна соба 24.278,24 у периоду од 30.12.2018. године (недеља) до 

03.01.2019. године (четвртак), на бази 2 /два/ 

полупансиона, 2 /два/ ноћења са доручком Двокреветна соба 24.278,24 

 

ЦЕНА ПОЛУПАНСИОНА ПО ДАНУ (БЕЗ ДОЧЕКА НОВЕ ГОДИНЕ) 

Једнокреветна соба 3.300,00 Цена полупансиона по дану 

30.12.2018. - 03.01.2019.год. Двокреветна соба 3.300,00 

 

ЦЕНА  НОВОГОДИШЊЕГ АРАНЖМАНА ДЕПАНДАНСА ЈАВОР OБУХВАТА: 
 Смештај на бази  полупансиона  и ноћења са доручком 

 Боравишну таксу и осигурање = 102,06 динара по дану 

 Карту за свечани дочек и репризу Нове 2019. године у хотелу ОМОРИКА (свечана вечера на дан 31.12.2018. 
и 01.01.2019.)  

 

 


