Национална кућа КОКАН И СИН
Николе Пашића бр. 16-18 18230 Сокобања
Бр.
Датум:
__________________________________
__________________________________

Предмет : ПОНУДА

Поштовани/а

Причинићете нам изузетно задовољство и част ако са нама сарађујете у вези
одмора ваших чланова и радника у прелепој Сокобањи. Ми заједно са нашим сарадницима
располажемо са изузетно квалитетним лежајевима и то у собама са купатилом, студијима и
апартманима.
Налазимо се на два минута од центра, испод дела планине Озрен где вам није потребна
клима јер су ноћи прохладне а устајете уз цвркут птица. У нашем саставу је и национална кућа
КОКАН И СИН где је лети температура нижа 5 до 10 степени него у центру.
Једина национална кућа у Сокобањи, КОКАН И СИН, природни еркондишн (стене, водамали водопад Рипљака, дрво), 36 врста роштиља, 40 врста јела , пице, вегетаријанска храна,
јела и печење испод сача, рибља чорба балканског победника утичу на вашу жељу да поново
летујете у Сокобањи. Поносни смо на Међународну награду САЦЕН-ПРЕПОРУЧУЈЕ, награду
кувара у свету Златни тањир и 1.место за најбољи роштиљ у Србији.
Домаћинска храна (пансион се прави по анкети или четворо сами предлажу храну за
сутра) собе, студија и апартмани маме вас да опет будете наш гост.
Смештај је у вилама које се налазе на минут од ресторана или поред парка Бањица.
Цене пансиона су од 1900,00 до 2300,00 динара у зависности од смештаја, времена
коришћења, начина плаћања и степена ангажовања. Пансион омогућујемо и на рате у складу
са договором као и посбне погодности за чланове породице гостију.
Тренутно борвишна такса износи 70 динара , а деца до 7 година не плаћају, од 7 до 14
година плаћају 50% а преко 14 година плаћају пуну цену боравишне таксе.
У нади да ће те користити одмор преко националне куће КОКАН И СИН, срдачно вас
поздрављамо.
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