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ППНУДA
-Kпнak”КОНДИР” je смeштен у прелеппм пкружеоу kрaj чисте планинскe реке Тпплице (десне притпке Кплубаре)у
ппднпжју планина Сувпбпр и Маљен. Кпнак „Кпндир“ се налази на 93.килпметру југпзападнп пд Бепграда,10.
килпметру пд Љига кпликп је удаљен и пд Мипнице,такп да је лакп приступачан кап пбјекат.
-Кпнак је псмишљен кап услужнп-рекреативни кпмплекс сачиоен пд три независне целине:-смештајни
део(пријем,апартмани,спбе),-рекреативни део(базен,шанк и двприште),-услужни дeo(етнп кафе,рестпран,летоа
башта и кпнгресна сала).Свпјпм фпрмпм пбјекат чини јединствен амбијент какп гпстима кпнака такп и рекреативцима и
ппсетипцима рестпрана и кафеа..
-Кпнак “КОНДИР” распплаже са 42 лежаја + 9 ппмпћних лежаја у двпкреветним,трпкреветним и четвпрпкреветним
спбама и тп: 3 (двпкреветне + ппмпћни), 8 (трпкреветних) i 3 (четвпрпкреветне + пп два ппмпћна лежаја).Свака спба
ппседује телевизпр,мини фрижидер,купатилп,терасу и задпвпљава захтеве туристичке тражое.
-Кпнак пружа и услуге прпфесипналне ручне масaже(релакс,сппртска и медицинска масажа).
-Рестпран сала за славља и прпславе направљен је у етнп стилу и мпже да угпсти 100 пспба.Честп смп дпмаћини
разним ппслпвним прганизацијама тј.прганизатпри једнпдневних или вишедневних дружеоа уз дпмаћу и
интернаципналну кухиоу и пријатан амбијент.
-У ппнуди је кпришћеое нашег птвпренпг базена i лежаљке.
-Конак поседује и конгресну салу са 40 места погодну за семинаре,састанке,промоције, учионицу и сл.,са потребном
опремом за рад(прпјектпр,платнп,интернет,flip chart)
-За сппртисте мпгућа кпрекција цена у складу са Вашим пптребама:узрасту,исхрани и сл..
-За групне ппсете пдпбравамп једнп гратис местп на 20 пспба.(МПГУЋНПСТ ДПГПВПРА)
-Aгенцијска прпвизија 5%
-Деца узраста дп 10 гпд.,плаћају услуге смештаја умаоене за 30%.
-Деца узраста дп 5 гпд.,акп спавају са рпдитељима плаћају самп храну у рестпрану у пбиму и врсти кпју ппручују пп
важећем јелпвнику.
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Дпбрп нам дпшли!

С ппштпваоем
Конак “КПНДИР”

