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Zlatarna
Celje
v besedi
in sliki
Zlatarna Celje v besedi

Uspešnost gradimo na tradiciji, kakovosti, zaupanju in prepoznavnosti blagovnih
znamk (Zlatarna Celje, Lencia, Aurodent) ter širjenju mreže prodajaln.

Zlatarna Celje v številkah
1844
7

letnica ustanovitve Zlatarne Celje.
število držav, v katerih smo
prisotni z lastno maloprodajno
mrežo: Slovenija, Hrvaška, BiH,
Srbija, Črna gora, Makedonija in
Bolgarija.

107
500
1.000

število lastnih maloprodajnih
enot.
kilogramov čistega zlata na leto
predelamo v izdelke.
kilogramov srebra na leto
predelamo v izdelke.

300.000
200 m2
400

kamnov na leto vkujemo v nakit.
je velika največja prodajalna
Zlatarne Celje v PTC Diamant v
Ljubljani.
je število zaposlenih v
Zlatarni Celje.

Zlatarna Celje v sliki

Krone Zlatarne Celje

PRODAJALNE Zlatarne Celje

Zlatarna Celje ima bogato in dolgo tradicijo v izdelavi prestižnih kron
za različna lepotna tekmovanja v vseh državah bivše skupne države.

Miss Srbije za Miss Universe 2013,
Ana Vrcelj. Se strinjate, da lepota
ne pozna meja?

Prodajalna Zlatarne Celje
Maribor, Slovenska 5

modeli Zlatarne Celje
Ena izmed prvih reklamnih
fotografij, posnetih za Zlatarno
Celje v sodelovanju z
umetnikom Oskarjem Kogojem

Energična in
karizmatična
Ula Furlan kot
Obraz Lencia
Martina Kajfež,
eden najuspešnejših
slovenskih modelov
kot obraz Zlatarne Celje

Pridružite se nam in
nas spremljajte na
facebooku
Facebook.com/
zlatarnacelje1844
ter spletni strani
www.zlatarnacelje.si

Uspešno sodelujemo z
najboljšo smučarko na
svetu Tino Maze

Zastopamo priznane blagovne znamke, ki nam zaupajo. Vse najdete v izbranih prodajalnah Zlatarne Celje.
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Distribucija
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Prodajna mesta Zlatarne Celje
Celje, Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj,
Portorož, Nova Gorica, Novo mesto,
Murska Sobota, Slovenj Gradec, Ptuj, Velenje,
Kamnik, Domžale, Grosuplje, Jesenice,
Ajdovščina, Idrija, Postojna, Krško, Brežice,
Kočevje, Rogaška Slatina.

Sodelavci
Borut Kohne, Brigita Meža Kirar,
Desiree Kolarec, Iztok Busar, Jure Cekuta,
Jure Jerič, Renata Videčnik, Tjana Burger,
Urška Sternad, Zoran Domazet.

Naklada
70.000 izvodov
Tisk
Delo d.d.

Pridržujemo si pravico do napak pri navajanju podatkov
Fotografije
Arhiv Zlatarna Celje, Marinšek & Marinšek, AV studio in do sprememb cen. Fotografije lahko odstopajo od
dejanskega videza izdelkov. Pridržujemo si pravico,
Na naslovnici
da objavljeni izdelki v reviji niso vedno na zalogi
Tina Maze s kučmo iz
na prodajnih mestih Zlatarne Celje. Revija Prestige
umetnega krzna,
News - Zlatarna Celje je natisnjena v slovenskem
fotograf Peter Marinšek
jeziku. Ponatis celote ali posameznih delov revije je
prepovedan. Razmnoževanje brez pisnega dovoljenja je
Jezikovni pregled
prepovedano. Mnenja, izražena v tej publikaciji, so zgolj
Klara Pavšer Stropnik
mnenja avtorjev ali intervjuvancev.

11014617
prstan iz zlata z rubinom in briljantom
cena: 657 €

11014618
prstan iz zlata z modrim safirjem in briljantom
cena: 592 €

www.zlatarna
celje.si

11014530
prstan iz zlata z briljantom 0,33 ct.
cena: 2.111 €

Zaročni
prstanI

Ali ste vedeli,

da so diamanti
simbol večnosti
in ljubezni? Zato
diamantni prstan
povsem zasluženo
povezujemo
z najbolj
romantičnim
trenutkom v
življenju zaroko.

Zaročni prstan je
lahko katerikoli
prstan, saj je
najpomembnejši
namen, s katerim je
podarjen.

11014664
prstan iz zlata z rubinom in briljanti
cena: 1.364 €

11014635
prstan iz zlata z modrim safirjem in briljanti
cena: 1.267 €

11014288
prstan iz zlata z modrim safirjem
cena: 521 €

11014627
prstan iz zlata s smaragdom in briljanti
cena: 3.230 €

11014290
prstan iz zlata s smaragdom
cena: 749 €

11014289
prstan iz zlata z rubinom
cena: 624 €

zaročni
prstanI
z briljanti

11014216
prstan iz zlata z briljantom 0,25 ct.
cena: 1.635 €

Poleg
diamanta so
med dragimi
kamni
najbolj
cenjeni še
smaragd,
rubin in
safir.
Srečanje s
temi dragulji
je prav
tako zelo
čustveno.

11014543
prstan iz zlata z briljantom 0,10 ct.
cena: 788 €

11014709
prstan iz zlata z briljantom 0,10 ct.
cena: 804 €

11014790
prstan iz zlata s cirkonom
cena: 315 €

11014495
prstan iz zlata s cirkonom
cena: 275 €

november 2013

zaročni
prstani s
cirkoni
11014787
prstan iz zlata s cirkonom
cena: 230 €

V Zlatarni Celje uporabljamo
diamante, ki so »conflict
free«, kar pomeni, da ustrezajo
KPCS (Kimberly Process
Certification Scheme), imajo
sledljivost ter so pridobljeni

na legalen in human način.
Pri nakupu kateregakoli
diamantnega nakita v Zlatarni
Celje prejmete certifikat, ki
potrjuje pristnost, težo, barvo
ter čistino diamantov. ¶
11082940
ogrlica iz zlata z briljanti
cena: 774 €

Pri zaroki ste lahko
tudi bolj kreativni in
manj tradicionalni
ter namesto prstana
podarite srce.

Z LATARNA C ELJE

zaročni
prstani z
dragimi
kamni
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POROČNI
prstani
Poročna prstana kupiva
enkrat. Izbereva ju z
ljubeznijo. STA EDINO
KAR PO POROKI VEDNO
NOSIVA S SEBOJ.

Naroči katalog
poročnih
prstanov na
www.porocni-prstani.si

11014555
prstan iz zlata z briljanti
cena: 1.181 €
11014556
prstan iz zlata
cena: 672 €

11018712
prstan iz zlata z briljanti
cena: 1.545 €
11018711
prstan iz zlata
cena: 1.217 €

11014488
prstan iz zlata z briljanti
cena: 544 €

12013815
prstan iz srebra
cena: 41 €

11014500
prstan iz zlata
cena: 348 €

12013815
prstan iz srebra
cena: 41 €

11014682
prstan iz zlata z briljanti
cena: 531 €

11014721
prstan iz zlata
cena: 393 €

11014683
prstan iz zlata
cena: 434 €

11014721
prstan iz zlata
cena: 393 €

11018629
prstan iz zlata z briljanti
cena: 1.863 €
11018630
prstan iz zlata
cena: 1.605 €

11014746
prstan iz zlata z briljanti
cena: 330 €
11014693
prstan iz zlata
cena: 208 €
11018553
prstan iz zlata z briljanti
cena: 1.444 €

11014298
prstan iz zlata
cena: 330 €

11018554
prstan iz zlata
cena: 1.328 €

11014298
prstan iz zlata
cena: 330 €

11014654
prstan iz zlata z briljanti
cena: 767 €

52010372
prstan iz srebra s CZ
cena: 100 €

11014653
prstan iz zlata
cena: 697 €

52010373
prstan iz srebra
cena: 100 €

11014604
prstan iz zlata z briljanti
cena: 784 €
Elegantne darilne škatlice Zlatarne Celje niso
samo darilna embalaža, ampak vsekakor tudi
dragocena zaščita za vaš nakit, kamor lahko nakit
spravite, kadar ga ne nosite.

11014603
prstan iz zlata
cena: 458 €

Spletna stran

Spremljajte spletno stran in bodite na tekočem z vsemi
novostmi in ugodnostmi: www.porocni-prstani.si

Ugodnosti

Pri vsakem nakupu poročnih prstanov prejmete penino
Zlatarne Celje z zlatimi delci in sodelujete v nagradni igri
»Diamantno poročno potovanje«.

Poročni center

11014775
prstan iz zlata z briljanti
cena: 742 €

Posebej vas vabimo v naš poročni center v trgovsko-poslovnem centru Diamant (BTC) v Ljubljani na Letališki 5. Lahko
pa nas pokličete tudi po telefonu 01/54 74 880.

11014774
prstan iz zlata
cena: 420 €

Sejmi

Na sejmu bo predstavljena celotna kolekcija poročnih prstanov
ZLATARNE CELJE z novostmi in kolekciji poročnih prstanov priznanih blagovnih znamk GERSTNER IN DAMIANI.
Ogledate si lahko več kot 500 parov poročnih prstanov na enem
mestu.
Za vse bodoče mladoporočence smo pripravili RAZLIČNE
UGODNOSTI za redne kolekcije in za kolekcije poročnih
prstanov iz preteklih sezon - do 30 % popusta na izbrane
modele.

Vljudno vabljeni,

da nas 30. novembra in 1. decembra obiščete

v hotelu Plaza,
kjer bo potekal
Poročni sejem.

Poročni sejmi
v letu 2014
24.–26. januar 2014

»Maturantski &
poročni utrinki«
v Grand Hotelu v Ljubljani
14.–16. marec 2014

»Poroka«
na sejmišču v Celju
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www.zlatarna
celje.si

rojstvo
poroka
krst
rojstni dan
diploma
obletnica

Gifts To Remember

Gifts To
Remember
personalizirana
darila

Vsa personalizirana darila si lahko oblikujete in naročite na spletni strani:

www.gifts-to-remember.si
Postopek je zelo preprost.

Kupci spletne trgovine imajo na voljo
različne načine plačila in prevzema:
- osebni prevzem
- plačilo po povzetju
- PayPal
- z nakazilom na račun
￼ Ob nakupu izdelkov nad
100 € vam podarimo brezplačno
pošiljanje po Sloveniji.
Če iz katerega koli razloga niste

zadovoljni, lahko kupljeni izdelek oz.
izdelke v 30 dneh vrnete ali zamenjate.
Ob vsakem naročilu pri Zlatarni Celje
boste prejeli brezplačno darilno
škatlico. Ne glede na to, ali ste kupili
darilo za vam drago
osebo ali zase,
bomo vaš
izdelek poslali v
čudoviti darilni
škatlici. ¶
darilna škatlica

ZLATI GRAMI PRESENEČENJA
I LIKE MY NAME –
VERIŽICA Z
OSEBNIM IMENOM

Se še spomnite Carrie iz priljubljene nadaljevanke Seks v mestu, ki je svoje ime v
verižici znala kombinirati z najrazličnejšimi izgledi? Zase ali za ljubljeno osebo
lahko oblikujete verižico, ki je primerna kot edinstveno darilo. Izbirate lahko med
srebrno ali zlato verižico, ki jo lahko krasi tudi kamen.

Cena od 46 €

zlati
gram
presenečenja

Cena od 93 €

Določeni trenutki v življenju so tako pomembni, da si zaslužijo
posebno pozornost. Z osebnim darilom, kot so zlati grami,
boste rojstvo otroka, obletnico poroke ali drugi pomemben
dogodek imeli zmeraj v lepem spominu in pozlatili za vse
življenje. Domišljija pri oblikovanju vašega zlatega grama
ne pozna meja, saj si ga ustvarite s svojim motivom
in svojim posvetilom.

zlati cekin
za spomin

srebrni cekin
za spomin

MOJ ZLATI
GRAM PRESENEČENJA

Cena od 63 €

CEKIN ZA SPOMIN

et
prvih p
ž
ja
l
A

Življenje sestavlja niz različnih trenutkov in dogodkov, a le
najlepše sestavljamo v mozaik spominov, ki jih želimo ohraniti
za vedno. Cekin za spomin je domiselno darilo, primerno za
posebno priložnost, saj ga lahko oblikujete popolnoma
po svojih željah.

Cena od 99 €
moj zlati
gram presenečenja

november 2013

verižica z
osebnim imenom

V Zlatarni Celje imamo že pripravljene Zlate grame za vsako
priložnost, ki so del redne kolekcije. Izbirate lahko med
različnimi motivi. Vsi zlati grami so na voljo v kartici z enim,
dvema ali petimi grami čistega zlata.

Z LATARNA C ELJE

Gifts To Remember

5
����

�����t���
investicijsk ��g
��s�

Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remember Gifts To Remem

Prestige
NEWS

lencia
in Tina
Maze

Priznana oblikovalka Olga Košica že vrsto let
ustvarja kolekcije Lencia, med drugimi ravno
te, ki nosijo ime Tina Maze. O sodelovanju s
Tino pravi:

Ponosni smo na dolgoletno
sodelovanje s Tino Maze, ki je vsako
sezono uspešnejše.
Veliko pred začetkom letošnje
smučarske sezone, ko je bilo še precej
bolj toplo, se je Tina že pripravljala
nanjo in pridno trenirala. Kljub
temu se je z vso resnostjo posvetila
SODELOVANJU PRI oblikovanju nove
linije za kolekcijo Lencia Tina Maze.

kamen, topaz vedno naredi izjemen vtis.
Pravijo, da ima posebno moč, ki vodi do
nepozabnih srečanj, razsvetljuje temo in
prinaša srečo. Topaz je kamen, ki skrbi za
dobre medčloveške odnose. ¶

Snow
Queen
novo
52030345
uhani iz srebra s topazom
cena: 235 €

Z LATARNA C ELJE

november 2013

Snežna kraljica ali Snow Queen je ime
nove kolekcije, ki jo predstavlja Tina.
Dragoceni topaz je edinstven, bleščeč
kamen, ki žari v osupljivih odtenkih zelene.
Z njim se ne more primerjati noben drug

Tina ima svoj
ženstveni slog, ki
ne izgine niti med
tekmovanji, ko ima
prednost fizična
pripravljenost. Kljub
temu ji uspeva v ta
zelo tekmovalni šport
vnesti lepo žensko
energijo in pojavnost ...
Vse to pa se kaže tudi
v njenem nakitu.
Eleganca in prefinjena
ženstvenost, ki se
prepletata z aktivno,
dinamično in uspešno
mlado športnico. Iz
najinih pogovorov
in njenih predlogov
sem želela to esenco
prenesti v nakit.

52080556
ogrlica iz srebra s topazom
cena: 155 €

52030346
uhani iz srebra s topazom
cena: 79 €
6

52010414
prstan iz srebra s topazom
cena: 166 €

52080553
ogrlica iz srebra s kristalom Swarovski in cirkoni
cena: 120 €

victory
novo
Kolekcijo Victory odlikuje posebej
oblikovan obesek, ki spominja na
medalje. Dodatni srebrni dizajn
spominja na zmagovalne stopničke
ob podeljevanju medalj. Hladni
modri ton nas prestavi v zimsko

www.zlatarna
celje.si

rusko okolje. Celota je posvečena
ciljem po uspehu Tine Maze na
prihajajočih olimpijskih igrah.
Z istim nakitom smo želeli predstaviti
drzno Tino, ki je vedno pripravljena
za nove izzive. ¶

52030342
uhani iz srebra s kristalom Swarovski in cirkoni
cena: 94 €

52010410
prstan iz srebra s cirkoni
cena: 96 €

52030341
uhani iz srebra s cirkoni
cena: 119 €

CARVING

52030340
uhani iz srebra cirkoni
cena: 65 €

Kolekciji Carving in Snowball sta najuspešnejši
kolekciji Tina Maze. Vse izdelke iz kolekcij Tina
Maze krasi gravura njenega podpisa.

SNOWBALL

52080443
ogrlica iz srebra z oniksom in cirkoni
cena: 138 €

52080447
ogrlica iz srebra z biserom Swarovski
cena: 130 €

52010335
prstan iz srebra z oniksom in cirkoni
cena: 111 €

		 		

52030269
uhani iz srebra z biseri Swarovski
cena: 72 €

52010341
prstan iz srebra z biserom Swarovski
cena: 91 €

Tinin srebrnik
bo pred zimo
dobil naslednika
Izdanih samo 999 kovancev

vrednostjo 5 dolarjev. Naklada kovanca
bo samo 999 kosov, zato bodo možna
prednaročila na spletni strani
www.lencia-tinamaze.si.

Prva izdaja srebrnika
Tina Maze 2013

www.lencia-tinamaze.si

Z LATARNA C ELJE

Srebrni spominski kovanec Tine Maze,
ki smo ga v začetku leta 2013 predstavili,
je požel ogromen uspeh, zato smo
se odločili za nadaljevanje projekta. V
Zlatarni Celje tako že pripravljamo drugo
različico srebrnika Tina Maze – diamond
edition, ki bo predstavljen v začetku
decembra.
Izdajatelj bo centralna banka
Cookovih otokov z
nominalno

november 2013

Predstavitev v začetku decembra 2013
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FEMINA

TULIP

1. Prstan iz srebra z biserom
52010398		
cena: 92 €

11. Uhani iz srebra s kristalom
52030249		
cena: 108 €

2. Uhani iz srebra z biserom
52030326		
cena: 101 €

12. Ogrlica iz srebra s kristalom
52080426		
cena: 55 €

3. Ogrlica iz srebra z biseri
52080534		
cena: 145 €

1.

11.
12.

2.

3.

ATLANTIDA

LACE

4.

4. Prstan iz srebra z biserom
52010334		
cena: 76 €

13. Ogrlica iz srebra
52080467		
cena: 151 €

5. Uhani iz srebra
52030256		
cena: 55 €

14. Prstan iz srebra
52010354		
cena: 62 €

6. Ogrlica iz srebra z biseri
52080433		
cena: 208 €
13.

5.
14.

6.

SQUARE
15. Uhani iz srebra s kristalom
52030275		
cena: 124 €
16. Ogrlica iz srebra s kristalom
52080459		
cena: 173 €

15.

17. Prstan iz srebra s kristalom
52010349		
cena: 124 €

TRIBE
7. Uhani iz srebra
52030325
cena: 134 €
10.

16.

17.

8. Prstan iz srebra
52010396
cena: 79 €
7.

Z LATARNA C ELJE
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8.

8

SATELITE
18. Uhani iz srebra s cirkoni
52030307		
cena: 96 €

18.

19. Ogrlica iz srebra s cirkoni
52080513		
cena: 143 €
20. Prstan iz srebra s cirkoni
52010382		
cena: 113 €

NEST

(na fotografiji levo)

9.

9. Prstan iz srebra s hematitom in cirkoni
52010402		
cena: 167 €
10. Ogrlica iz srebra s hematitom in cirkoni
52080541		
cena: 208 €

19.
20.
Kolekcije srebrnega nakita sta oblikovali
Olga Košica in Désirée Kolarec.
Nakit Lencia je z biseri in kristali Swarovski.

4.
2.

7.

5.

1.

8.

3.
1. Obesek iz zlata s cirkoni
11022224		
cena: 53 €

4. Zapestnica iz zlata
11052660		
cena: 158 €

2. Verižica iz zlata s cirkoni
11083212		
cena: 203 €

5. Zapestnica iz zlata
11052659		
cena: 177 €

7. Zapestnica iz zlata s cirkoni
11052670		
cena: 114 €

6. Uhani iz zlata
11033640		

11.

7. Obesek iz zlata s cirkoni
11022260		
cena: 101 €
6.

8. Obesek iz zlata
11022254		
cena: 69 €

9.

9. Obesek iz zlata
11022223		
cena: 91 €

cena: 106 €

13.

10.

18.

17.
13. Uhani iz zlata s cirkoni
11033744		
cena: 110 €
14. Obesek iz zlata s cirkoni

(verižica ni vključena v ceni)

11022273		
10. Uhani iz zlata s cirkoni
11033734		
cena: 98 €

cena: 59 €

15. Zapestnica iz zlata s cirkoni
11052675		
cena: 129 €

11. Zapestnica iz zlata s cirkoni
11052677		
cena: 179 €

12.

17. Obesek iz zlata s cirkoni
11022257		
cena: 92 €

14.

18. Obesek iz zlata s cirkoni
11022258		
cena: 142 €

16. Zapestnica iz zlata s cirkoni
11052676		
cena: 159 €

12. Prstan iz zlata s cirkoni
11014855		
cena: 125 €

15.

16.

19.

19. Obesek iz zlata s cirkoni
11022256		
cena: 93 €

22. Uhani iz zlata
11033639		
cena: 106 €

22.
20.

21.
20. Prstan iz zlata
11014848		
cena: 102 €

Z LATARNA C ELJE
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21. Prstan iz zlata
11014849		
cena: 102 €
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Prodajna mesta Zlatarne Celje

Celje, Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Portorož, Nova Gorica, Novo mesto, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Ptuj, Velenje,
Kamnik, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Krško, Brežice, Kočevje in Rogaška Slatina.
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TWIST

TRIS

1. Ogrlica iz zlata
11083237		
cena: 1.040 €

3. Ogrlica iz zlata s cirkoni
11083243		
cena: 377 €

2. Prstan iz zlata s cirkonom ali špinelom
11014847		
cena: 276 €

4. Prstan iz zlata s cirkoni
11014853		
cena: 297 €
3.

1.

4.

2.

DEW

POPPY

5. Obesek iz zlata s cirkoni

8. Uhani iz zlata s cirkoni in špineli
11033679		
cena: 399 €

(verižica ni vključena v ceni)

11022264DCR	

cena: 208 €

6. Uhani iz zlata s cirkoni
11033728DCR	 cena: 284 €

9. Prstan iz zlata s cirkoni in špineli
11014724		
cena: 364 €

7. Prstan iz zlata s cirkoni
11014838DCR	 cena: 313 €
8.

5.

6.

9.
7.

12.
13.

10.

ROSE

TOUCH OF SPRING

10. Prstan iz zlata
11014726		
cena: 326 €
11. Uhani iz zlata
11033681		
cena: 356 €
12. Ogrlica iz zlata
11083202		
cena: 343 €

11.

13. Ogrlica iz zlata z ametistom
11083233		
cena: 466 €
14. Prstan iz zlata z ametistom
11014815		
cena: 419 €

14.

www.zlatarna
celje.si

17.
18.

15.

REMEMBER ME

16.

LAMPINA

19.

17. Prstan iz zlata z rubini
11014859BRU
cena: 629 €

15. Uhani iz zlata z briljanti
11033724		
cena: 2.100 €

18. Prstan iz zlata z modrimi safirji
11014859BMS
cena: 629 €

16. Ogrlica iz zlata z briljanti
11083231		
cena: 1.185 €

19. Prstan iz zlata z briljanti 0,91 ct
11014858		
cena: 2.880 €

21.

23.

20.

BOUQUET

22.

OCEAN

21. Uhani iz zlata z briljanti
11033746		
cena: 730 €

23. Uhani iz zlata z modrim topazom
11033747BTO
cena: 299 €

22. Prstan iz zlata z briljanti
11014856		
cena: 496 €

24. Prstan iz zlata z modrim topazom
11014860BTO
cena: 370 €

24.

25.

november 2013

27.

26.

DAYDREAM PRINCESS

SKY

25. Prstan iz zlata z briljanti
11014822		
cena: 398 €

27. Uhani iz zlata z modrimi topazi
11033692BTO
cena: 380 €

26. Prstan iz zlata z briljanti
11014846E		
cena: 622 €

28. Prstan iz zlata z modrimi topazi
11014732BTO
cena: 453 €

28.

Z LATARNA C ELJE

20. Ogrlica iz zlata z briljanti
11083244		
cena: 519 €
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Kolekcije zlatega nakita so oblikovale
Zdenka Šamec, Olga Košica in Désirée Kolarec.
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Modni namig

KATALOG
UR

Za bolj glamurozen videz kombinirajte
uro z zapestnico.
Priporočamo uro Lencia L307
in zapestnico 55050024

L039-SSI, ura Lencia, cena: 83 €

It’s time for Lencia

Lencia je blagovna znamka
Zlatarne Celje. Ure Lencia so
znane po raznolikih modelih,
kvaliteti in čudovitih
oblikah. Na voljo so modeli
s klasičnimi linijami in tudi
barvne senzacije za drznejše.

Čas je za Lencio.

L210-SI, ura Lencia, cena: 104 €

Danes lahko na trgu opazimo ročne ure, ki
so oblikovane kot modni dodatek, hkrati
pa služijo za merjenje časa. Takšnim uram
pravimo modne ure ali po angleško fashion
watches. Modne ure ponujajo atraktiven
izgled po ugodnih cenah. ¶

L204-WH, ura Lencia, cena: 104 €

Ali ste vedeli, da
se po svetu vse bolj
uveljavljajo ročne ure
kot zaročno darilo
za moškega?

L030-BBL, ura Lencia, cena: 146 €

L042-BOR, ura Lencia, cena: 125 €

L307-WRO, ura Lencia, cena: 62 €

L029-BBR, ura Lencia, cena: 93 €

L033-PSI, ura Lencia, cena: 72 €

L308-VVI, ura Lencia, cena: 41 €

L306-BLB, ura Lencia, cena: 41 €

L307-BCZ, ura Lencia, cena: 62 €

L041-WWH, ura Lencia, cena: 146 €

L305-PPI, ura Lencia, cena: 41 €

Z LATARNA C ELJE

november 2013

L203-GR, ura Lencia, cena: 83 €
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V kvadratkih so prikazane barvne kombinacije.

1-1117CN, ura Jacques Lemans, cena: 189 €
1-1542D, ura Jacques Lemans, cena: 169 €
1-1661F, ura Jacques Lemans, cena: 249 €

Adidas

Adidas ura ni več samo
športna ura. A didas
vedno bolj posega
v urbano modo za
mlade in mlade po srcu.

Giorgio
Armani

Emporio Armani tudi letos
ne razočara. Večni klasik se je
v zadnjih kolekcijah poigral
z nostalgičnim retro pridihom.

DZ4304- ura Diesel, cena: 199 €
ES3255, ura Fosil, cena: 119 €

1-1713C, ura Jacques Lemans, cena: 189 €
1-1735F, ura Jacques Lemans, cena: 199 €
1-1724B, ura Jacques Lemans, cena: 199 €

FOSSIL

Fossil se vrača v ženstvenost
in eleganco. S svojim značilnim
in prepoznavnim slogom nas
popelje v nežnost in romantiko.

ADH2886, ura Adidas, cena: 119 €

1-1690A, ura Jacques Lemans, cena: 299 €
N-206A, ura Jacques Lemans, cena: 249 €
1-1778G, ura Jacques Lemans, cena: 89 €

1-1584H, ura Jacques Lemans, cena: 299 €
1-1672N, ura Jacques Lemans, cena: 249 €

Blagovno znamko so ves čas gradili na močnem
marketingu. Uspeh je predvsem sodelovanje in
proizvodnja ur za blagovni znamki Formula 1 in UEFA
Champions League. Obe omenjeni liniji
proizvodov sta doživeli ogromen uspeh in odigrali eno
ključnih vlog v izgradnji moči blagovne znamke Jacques
Lemans v očeh porabnikov, kakršne vidimo danes. Kot
zanimivost velja omeniti, da ure Jacques Lemans promovira
igralec Kevin Costner. ¶

1-1622Q, ura Jacques Lemans, cena: 109 €

Avstrijsko podjetje s sedežem v mestu St. Veit an der
Glan svoje ure prodaja v več kot 120 državah po vsem
svetu. Razvili so se v enega izmed pomembnejših igralcev
na trgu ur. Zaposlujejo več kot 300 ljudi po vsem svetu.
Uspeh izdelkov Jacques Lemans pripisujejo filozofiji
podjetja o izdelkih visoke kakovosti po sprejemljivih cenah.
Podjetje nenehno vlaga v raziskave in razvoj, kar se kaže
v tehnoloških inovacijah in stilski dovršenosti izdelkov
Jacques Lemans.

november 2013
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AR1674, ura Armani, cena: 259 €

DIESEL

Diesel zopet preseneča,
navdušuje in na trenutke
šokira s svojo izvirnostjo in
pogumom. Ure Diesel so
zopet korak pred časom in
drugimi oblikovalci, ki jih
srečujemo na tržišču.
Vedno originalne nam
omogočajo pobeg iz
dolgočasnega vsakdana.

1-1772A,
ura Jacques Lemans,
cena: 149 €

DKNY

Donna Karan je vedno zvesta
športni eleganci. Temu sledi
tudi v novi liniji ročnih ur za
jesen in zimo 2013.

NY8876, ura DKNY, cena: 119 €

JACQUES
LEMANS

www.zlatarna
celje.si
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ZLATA
INVESTICIJA –
DA ALI NE?
Številni investitorji so v dvomih glede
naložbe v zlato v tem trenutku. Kljub
nekaterim ugibanjem, da je za nakup
morda že prepozno, je ključno, da
ostanemo potrpežljivi.

Dejstvo je, da se gospodarska in let, v katerih smo sicer zabeležili tudi kakšno
fiskalna kriza ne moreta končati od leto negativne rasti, je pozitivna povprečna
letna rast cene zlata znašala 15 %.
danes do jutri in brez neprijetnih
posledic. Prav ob koncu krize pa bo
zlato zopet odigralo svojo zaupanja Kako zavarovati svoje
premoženje
vredno in stabilizacijsko vlogo.
Tako kot zmeraj se vsi individualni
Čeprav je splošno mnenje
vlagatelji sprašujemo, katero naložbeno
trenutno ravno obratno, menimo,
strategijo izbrati, da bi svoje premoženje
da zlata zgodba še zdaleč ni
zaščitili pred razvrednotenjem denarja.
končana. Razlogi za to, da
imamo v lasti zlato in za tovrstno
Ena izmed možnih rešitev je, da del
investicijo so sedaj prav tako
premoženja razpršimo v investicijsko zlato
močni, kot so bili kadarkoli od
ter se tako zaščitimo pred zniževanjem
začetka bikovskega trenda
vrednosti papirnatega denarja. Dodatna
leta 2001.
Zlato namreč že od nekdaj velja za
varno naložbo v času negotovosti in
nestabilnih gospodarskih razmer. Če
pogledamo samo obdobje zadnjih desetih

prednost tovrstne investicije je, da zlato za
zdaj še ni podvrženo niti davku na dodano
vrednost niti kapitalskim dobičkom.
Glede na pretekle slabe izkušnje s
kapitalskih trgov v Zlatarni Celje vsekakor

toplo priporočamo razpršenost
kapitala. Četudi je neka naložba glede
na trenutne svetovne trende videti
optimistično, vam svetujemo, da ravnate
premišljeno ter vlagajte dolgoročno,
nešpekulativno in modro. S presežkom
denarja in nikakor ne s krediti. Dolgoročno
gledano se je zlato vsakič znova pokazalo
kot izjemno stabilno in zaupanja vredno
premoženje, še posebej v času inflacijskih
obdobij.
Z nakupom zlata si obenem zagotovite
tudi likvidnost, saj ga lahko vedno prodate
po trenutni ceni na svetovni borzi.
Navsezadnje pa ne smemo prezreti
pomembnosti psihološkega vidika – dobro
se počutimo, če imamo pri sebi nekaj
vrednega in dejansko oprijemljivega.

Z mislijo na prihodnost
Zadnjih nekaj let se nenehno vrtimo
okoli vprašanja pokojnin. Jih bomo še imeli
ali ne? Verjetno se večina strinja, da bo
odgovornost zagotavljanja varne starosti
skrb vsakega posameznika. O tem moramo
razmišljati v aktivni dobi, ko lahko nekaj
sredstev prihranimo. Varčevanje v zlatu
predstavlja eno izmed alternativnih oblik.
Zato smo v Zlatarni Celje pripravili
storitev Zlati korak, ki omogoča postopno
varčevanje oz. investiranje v zlato na
podlagi mesečnega vplačevanja. Storitev
je široko dostopna, saj najmanjše možno
vplačilo znaša že 40 EUR. Obvestilo o stanju
na vašem računu prejmete ob vsakem
vplačilu oziroma prodaji, naložbene
ploščice pa lahko kadarkoli prevzamete ali
prodate neposredno v Zlatarni Celje. Zelo
pomembno dodatno ugodnost storitve
Zlati korak predstavlja možnost, da zlata
fizično ne prevzamete, ampak ga na vaše
ime varno hranimo v naših varovanih
skladiščih. Naložbo lahko v celoti ali po
posameznih apoenih prevzamete kadarkoli.
Pristop k storitvi Zlati korak je možen v vseh
poslovalnicah Zlatarne Celje.

ZauPanja vreden

Z LATARNA C ELJE
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odkup zlata in srebra

14

Zlatarna Celje, d.d., - več
kot 160 let znanja, tradicije
in zaupanja v proizvodnji,
prodaji in odkupu plemenitih
kovin - vam ponuja varen in
hiter odkup zlata in srebra po
najugodnejših cenah.

Odkupujemo
Zlate in srebrne iZdelke

- star nakit,
- lomljeno zlato,
- naložbene palice,
- kovance,
- zobno zlato itd.

Zlitine iZ Plemenitih kovin

- industrijske odpadke, ostanke.

v raZmislek in oPoZorilo naj vam bo naslednja
Zgodba.
starejša gospa je nesla v odkup svoj 11-gramski prstan čistine 585/000
(14-karatno zlato), in sicer na mesto, ki so ga oglaševali na letaku.
ko je odkupovalec stehtal prstan, je tehtnica pokazala manjšo maso od
dejanske. tako je odkupovalec ponudil odkupno maso 10 gramov.
torej 10 odstotkov manj od resnične teže.

Prvo oPoZorilo: tehtnico mora overiti državna institucija.
Pri nas je to urad za meroslovje.
v nadaljevanju je odkupovalec ponudil plačilo za 9 gramov zlata, s
pojasnilom, da je odbitek 1 gram zaradi nečistoče in kamnov v prstanu.
torej še 10 % manj. dejanska masa kamnov je bila približno 0,1 grama.
(20xCZ- 1,5 mm)

drugo oPoZorilo: nakit pred prodajo očistite in odstranite kamne.

Druga možnost, ki jo ponujamo v
Zlatarni Celje, je nakup investicijskega
zlata in srebra. Primerna je za večja
vlaganja, saj je možen nakup od 10 g do
1000 g. Izbirate lahko med domačimi
ploščicami Zlatarne Celje, ploščicami
švicarske kovnice Argor Heraeus s
standardom Good Delivery, ploščicami
dunajske kovnice Ogussa in ploščicami
belgijske kovnice Umicor.
Zaradi zgodovinsko izjemno ugodne cene
grama zlata je priložnost za nakup izjemna.

Odkup zlata in srebra
V Zlatarni Celje smo specializirani tudi
za odkup zlata in srebra. Neodvisna
raziskava časnika Delo je ugotovila,
da je Zlatarna Celje najbolj zaupanja
vreden partner pri odkupu zlata (vir:
Delo, marec 2013). Morda se vam poraja
vprašanje, zakaj sploh prodajati zlato, če ga
vseskozi poudarjamo kot odlično nakupno
možnost. Pri prodaji zlata govorimo
predvsem o starem nakitu iz plemenitih
kovin. Gre za tisti nakit, ki za vas ne nosi
več sentimentalne vrednosti, ki ste se ga
naveličali in že dlje časa samo leži v predalu.
Zatorej: razmislite o možnosti, da
prodate tovrstno zlato ali srebro ter sredstva
namenite nakupu zlatih ali srebrnih ploščic.
Cene so namreč zelo nizke, kar predstavlja
odlično priložnost za varčevalno obliko, ki jo
boste lahko izkoristili, kadarkoli boste želeli.
Lahko pa ploščice namenite tudi za darilo
ob rojstnih dnevih, ob krstu, birmi, diplomi
ali pa kot poročno darilo.

Zlata prihodnost
Vsekakor ne moremo z gotovostjo
trditi, da se cena zlata v prihodnje ne bo
spreminjala še navzdol, zagotovo pa smo
lahko povsem prepričani, da se bo vrednost
postopoma okrepila in zlatim vlagateljem
v nekaj letih privabila nasmeške na obraz.
Zato se naš odgovor na naslovno vprašanje
glasi: DA investiciji v zlato! ¶

www.odkup-zlata.si

Potem je gospe z računanjem na pamet za ta prstan ponudil 110 € brez
pojasnila, koliko je to za gram. kar je dejansko v tistem trenutku pomenilo
samo 50 % takratne borzne cene zlata in hkrati tudi oglaševane cene
na letaku.

četrto oPoZorilo: Preračunajte si, koliko je odkupna cena za
posamezno čistino, če je oglaševana cena samo za čisto zlato. odkupovalec
vam mora pokazati cenik odkupa za posamezne čistine in transparentno
izračunati, koliko je odkupna cena zlata za določeno čistino.
da se izognete zgoraj opisanemu položaju, prodajajte zlato na zaupanja
vrednih odkupnih mestih. takšna so prodajna mesta Zlatarne Celje.
najboljša objavljena odkupna cena še ne pomeni najugodnejše kupčije.
v Zlatarni Celje redno sledimo in spreminjamo odkupne cene zlata in
verjetno boste pri nas sklenili najugodnejšo kupčijo.

Potem je odkupovalec korektno ocenil čistino zlata – kot 14-karatno.

ne odkupujemo ukradenega nakita in nakita, ki ni iz zlata ali srebra.

tretje oPoZorilo:

Pogoj Za Prodajo: polnoletnost in osebni dokument.
Za več informacij in aktualne cene nas pokličite na brezplačno telefonsko
številko ali obiščite eno izmed naših številnih prodajaln.

Pred prodajo preverite žige, tako da veste, kakšne izdelke nesete v odkup.
čistina Zlata
karat
999,9/000
24-karatno au
750/000
18-karatno au
585/000
14-karatno au

Zato je treba biti pri prodaji starega zlata in nakita pozoren na več
dejavnikov.

www.zlatarna
celje.si

expressnovičke
Kolekciji nakita »Prstan za Barbaro« in
»Vienna Vibration« sta prvi omejeni seriji
prestižnih, posebnih kosov, vsaka s svojo
zgodbo, v katero so vložene ure
in ure skrbnega ročnega dela
priznanih mojstrov Zlatarne Celje
ter navdihom in idejno zasnovo
naših priznanih oblikovalk Desiree
Kolarec in Zdenke Šamec. Vsak kos
nakita ima posebno gravuro, ki označuje
številko kosa nakita v določeni seriji.
Ekskluzivna dovršenost in izjemna
oblika prestavljenih kolekcij je na
voljo samo v izbranih draguljarnah
Zlatarne Celje. ¶


Program Aurodent –
spletna prodajana
V Zlatarni Celje, programu Aurodent, smo se
lotili novega izziva. Sredi oktobra smo predstavili
spletno trgovino Aurodent, ki obsega celotno
ponudbo za zobozdravstvo – za stomatologijo
in zobotehniko. Novost je tudi to, da lahko odslej
zobno zlato kupujejo preko spletne trgovine
neposredno tudi končni potrošniki. ¶
www.aurodent.si



Obraz Lencia

Že četrto leto zapored smo novi Obraz
Lencia poiskali med oboževalkami nakita.
Iskanje novega obraza, ki je vsako leto bolj

priljubljeno in
prepoznavno,
je tudi letos
poželo
izjemen odziv.
Med vsemi
prijavljenimi
dekleti
smo izbrali
zmagovalko Evo Kramer, zapeljivo dekle
klasične lepote, ki je strokovno žirijo
prepričalo s svojo svežino, izjemno
fotogeničnostjo in videzom, ki spominja na
zlate čase hollywoodskega glamurja.
Članica žirije in nekdanja Miss Slovenije
Živa Vadnov nam je ob razglasitvi zaupala,
da jo je Eva očarala s svojo svežino, čutnimi
ustnicami ter izjemno fotogeničnostjo;
simpatična Ula Furlan, ki je prestižni naslov
Obraz Lencia osvojila leta 2012, pa je dejala:
»Pri Evi me je takoj prevzel njen karizmatični
nasmeh – ko se nasmeji, zažari ves prostor!«
Eva pa nam je zaupala, zakaj se je prijavila
na izbor:

»Na izbor sem se prijavila zato,
ker se rada uredim in obožujem
nakit. Zmage, ki je nikakor nisem
pričakovala, sem bila izredno vesela in
komaj čakam fotografiranje!«

Eva bo v dar prejela srebrnik z lastno
podobo in nagrado v vrednosti 1.000 evrov,
najbolj pa se veseli snemanja kampanje,
ki jo bo kot novi Obraz Lencia posnela za
kolekcijo pomlad/poletje 2014. ¶

ATLANTIDSKI
PRSTAN
ZLATARNA CELJE V SODELOVANJU S TP POZNIK
PREDSTAVLJA MISTIČNI ATLANTIDSKI PRSTAN

Cena: 79 €


Otvoritev novih
prodajaln – Zlatarna Celje
uspešno širi mrežo
prodajnih mest

v Šanghaju. Zlatarna Celje je kot edini
slovenski predstavnik sodelovala s kolekcijo
Butterfly wings. ¶

V Zlatarni Celje še naprej uspešno
širimo mrežo prodajnih mest, saj smo
v letošnjem letu uspeli odpreti nove
prodajalne v Novi Gorici (Qlandia), Rogaški
Slatini (hotel Donat) in Celju (Citycenter) v
Sloveniji ter v Beogradu, v predelu Voždovac
in na centralnem bulvarju Bulevar kralja
Aleksandra v Srbiji. Uspešni smo tudi pri
prodoru na tržišče v Bolgariji, kjer smo letos
odprli dve novi prodajalni. ¶


Zlatarna Celje
predstavila kolekcije v
Šanghaju
Zlatarna Celje je v sodelovanju s
konzulatom RS v Šanghaju sodelovala
na promocijskem in dobrodelnem
dogodku "Jewellery of the World - World
of Jewellery", ki je bil izveden v organizaciji
Shanghai Women's Federation, Consular
Spouses Shanghai in Shanghai Children's
Foundation. V okviru celotne promocije sta
bila izvedena dva dogodka: pripravljena
je bila razstava doniranega nakita držav
članic diplomatskega zbora v Šanghaju
(27 držav), ki si jo je dnevno ogledalo
1500 do 1700 obiskovalcev; izvedena je
bila avkcija doniranih kolekcij nakita ob
prisotnosti številnih gospodarstvenikov in
predstavnikov bogatega sloja prebivalcev

Četudi bo Atlantida najbrž za
vekomaj ostala zavita v tančico
skrivnosti, se bogato znanje
starodavne civilizacije še danes
zrcali v edinstvenem ezoterično
oblikovanem prstanu.
Atlantidski prstani so v
Zlatarni Celje izdelani iz
srebra čistine 925/000, v
podjetju POZNIK TP pa
jih energijsko očistijo in
napolnijo s pozitivnimi
informacijami. Ezoterično
skladje reliefnih oblik najbolj
znanemu prstanu na svetu
zagotavlja neizpodbitne
energetske moči.


ZLATARNA CELJE IN
EUROBASKET 2013
Ponosno predstavljamo medalje,
ki smo jih izdelali za najboljše
košarkarje Evrope. Medalje je
oblikovala naša oblikovalka Desiree
Kolarec, ki pravi: »Kljub navidezni

preprostosti je šlo tako s
tehnološkega kot z oblikovalskega
vidika za velik izziv.«
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Medalje imajo posebno vrednost
ter simboliko. S čistostjo linij in površin
se oblika medalje osredotoča na bistvo.
Ergonomska napetost ji daje prijeten
občutek ob dotiku. Razgibana linija, ki
loči različno obdelani površini medalje,
ponazarja stiliziran Triglav. Spodnja tretjina
medalje nosi reliefno podobo tipične
strukture košarkarske žoge – to je moč
najbolje zaznati ob
dotiku. Površina je
matirana in s tem
še bolj poudari
strukturo žoge, vidno
pa konkurira gladki,
sijoči površini nad
njo, na kateri se zariše
poglobljen logotip
dogodka. ¶

Zaščitno delovanje prstana izhaja iz usklajenih in ezoterično
dognanih reliefno vtisnjenih črt in kvadratov oziroma piramid ter
enakostraničnih trikotnikov. Omenjene oblike oddajajo posebne
energetske valove, ki delujejo izjemno zaščitno in nevtralizirajo sile, ki
lahko zmotijo vibracije bivalnega okolja ter porušijo posameznikovo
ravnotežje. Poznavalci in posamezniki, ki že vrsto let prisegajo
na dobrodejne učinke atlantidskega prstana, pričajo o njegovi
učinkovitosti na več področjih, in sicer: za zaščito pred škodljivimi
sevanji, za odpravljanje bolečin in hitrejšo ozdravitev, za
blažitev poškodb in organskih motenj, za odpiranje blokiranih
energetskih poti in povečanje intuicije.
Učinek atlantidskega prstana lahko usmerjamo tako, da ga nosimo
na prstu, povezanem s telesnimi funkcijami in organi, ki jih želimo
spodbuditi: na palcu – ugodno deluje na dihalne organe, na
kazalcu – za živčni sistem in vitalnost, na sredincu – za kosti, na
prstancu – srce, živčevje, prebavila, črevesje in spolni organi, na
mezincu – za krvni obtok.
Prstan svojo zaščitno funkcijo ohranja, tudi če ga imamo
spravljenega v žepu ali pa ga nosimo obešenega na vrvici okoli vratu.
Podobne energijske učinke nudita tudi atlantidski križ in posebna
Luxor energetska ploščica, ki sta prav tako na voljo v tem edinstvenem
programu Zlatarne Celje. Po naročilu se lahko vsi omenjeni izdelki
izdelajo tudi iz zlata čistine 585/000. ¶
november 2013


Omejena serija
prestižnih izdelkov v
Zlatarni Celje

KUPON UGODNOSTI KUPON UGODNOSTI KUPON UGODNOSTI KUPON UGODNOSTI KUPON UGODNOSTI

20 %

popust na izbrane
zlate uhane

15 %

popust na kolekcijo
SUNRAY

10 eur

popust na penino z
zlatimi delci

10 eur

popust na gravuro
prstni odtis

10
eur
popust na izbrane
ure Lencia

Z LATARNA C ELJE

30 %

popust na kolekcijo
BRONZA

Ime in priimek
Naslov
Pošta in kraj
Telefon
E-pošta
15

Podpis

Velja za modele: 33030001,
33030002,od 3305000
do 33050009, 33080001,
33080002.

Velja za modele: 11033691,
11033685, 11033680.

Velja za modele: 52010400,
52030328, 52080538.

Velja za
steklenico 0,75 l.

Velja za poročne prstane
Zlatarne Celje.

Velja za modele:
L304, L305, L308.

En kupon ugodnosti nudi popust za nakup največ enega
kosa vsakega predstavljenega izdelka. Popusti se ne
seštevajo z drugimi akcijami Zlatarne Celje. Kupon je
unovčljiv, ko je v celoti izpolnjen, v prodajalnah Zlatarne Celje.
Popust velja do razprodaje zalog oziroma do 30.06.2014.
Dovoljujem, da podjetje Zlatarna Celje moje osebne podatke vpiše v
bazo in jih uporablja v različne marketinške namene.

Prestige
NEWS

Plaza zlati
novoletni paket

Plaza
smučarski paket

3

3

dni

(2

noči)

199

cena

eur na osebo

dni

(2

noči)

139 eur na osebo

cena

Paket vsebuje:
 2 nočitvi s samopostrežnim zajtrkom v
Superior dvoposteljni sobi
 1x večerja v restavraciji Plaza hotela
 zgodnjo novoletno večerjo 31. 12. 2013 s kozarcem Plaza
penine z zlatimi lističi (od 18. do 23. ure) v restavraciji
Plaza hotela
 vstop v Vodno mesto Atlantis
(bazeni – Svet doživetij in savne – Svet savn)
 brezplačen Wi-Fi v hotelu in hotelskih sobah
 brezplačno uporabo hotelskega fitnesa
 brezplačno parkirno mesto v varovani hotelski garaži
 pijačo dobrodošlice – koktajl po izbiri v baru Plaza Cafe
 30-odstotni popust za masaže in kozmetične storitve v
Vodnem mestu Atlantis

Paket vsebuje:
 2 nočitvi s samopostrežnim zajtrkom v
Superior dvoposteljni sobi
 1x večerja v restavraciji Plaza hotela
 enodnevno smučarsko karto za smučišče Krvavec *
 shuttle na Krvavec in nazaj (enkrat dnevno v obe smeri) **
 vstop v Vodno mesto Atlantis
(bazeni – Svet doživetij in savne – Svet savn)
 posebni popusti v določenih trgovinah centra BTC City
(nakupovalno središče z več kot 450 trgovinami) ***
 30-odstotni popust za masaže in kozmetične storitve v
Vodnem mestu Atlantis
 brezplačno parkirno mesto v garaži Plaza hotela
 brezplačni Wi-Fi v hotelu in hotelskih sobah
 brezplačno uporabo hotelskega fitnesa

POSEBNI POGOJI: Paket je veljaven za minimalno 2 noči v terminu

POSEBNI POGOJI: Turistična taksa (1,01 € na osebo na dan) ni vključena v
ceno paketa. Ponudba velja za minimalno 2 noči za rezervacije od 1. 11. 2013 do
31. 3. 2014 (razen v terminu 28. 12.–1. 1. 2014) do zasedbe prostih mest.

Možna doplačila:

Možna doplačila:enoposteljna soba – 60 eur za paket / dodatna nočitev
z zajtrkom – 45 eur na osebo v dvoposteljni sobi / nastanitev v Junior apartmaju
– 50 eur za paket (dve osebi) / tretja odrasla oseba v sobi (dodatno ležišče) – 139
eur na paket / otroci do 6. leta v sobi s staršema – brezplačno / otroci od 6 do
12 let v sobi s staršema – 100 eur na paket / hišni ljubljenčki – 20 EUR na noč /
dvodnevna smučarska karta – 27 eur na osebo

(29. 12. 2013–2. 1. 2014) do zapolnitve kapacitet. Turistična taksa ni vključena v
ceno paketa in znaša 1,01€ na osebo na dan.

enoposteljna soba – 80 eur (za 2 noči) / dodatna nočitev v Superior dvoposteljni
sobi – 60 eur na osebo / nastanitev v Junior apartmaju – 50 eur na osebo (dve
osebi v apartmaju) / silvestrovanje na terasi Plaza Hotela Ljubljana s kozarcem
penine in finger food bifejem – 30 eur na osebo / tretja oseba v dvoposteljni sobi
na dodatnem ležišču – 199 Eur / otrok do 6. leta v sobi s staršema – brezplačno
/ otrok od 6 do 12 let v sobi s staršema – 85 eur za paket / hišni ljubljenčki – 20
eur na noč

*

Smučarska karta za Krvavec je veljavna v času bivanja gosta v Plaza Hotelu Ljubljana
in ni prenosljiva na drugo osebo ali drug datum.
** Popust – če shuttla ne potrebujete, vam priznamo 10-odstotni popust
(sporočite ob rezervaciji paketa).
*** Popusti v trgovinah se ne seštevajo.

PLAZA HOTEL LJUBLJANA
BRATISLAVSKA CESTA 8, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
TEL.: +386 1 243 00 00, FAX: +386 1 243 00 99
E-MAIL: INFO@PLAZAHOTEL.SI
WWW.PLAZAHOTEL.SI

