
 

 

Poletje na Rogli - Apartma Gaber 77 Rogla, Pohorske hiše Lukanja  
 
Spoštovani,  
Misel, »NAJBOLJ PRIČAKUJ NAJMANJ PRIČAKOVANO«  se je uresničila in nam življenja in pogled na 
svet okrog nas dodobra spremenila. Ni pa se spremenil odnos našega podjetja do gostov, kar 
dokazujemo že več kot 30 let, ki smo jih v podjetju praznovali letos.  
 
Ob trideseti obletnici, pa smo za naše goste, pripravili veliko ugodnosti, ki vam jih predstavljamo v 
nadaljevanju.  Še posebej, nas veseli dejstvo, da so naši samooskrbni  objekti  v novo nastali situaciji 
grajeni tako, da ne omogočajo masovnega turizma, ob tem pa našim gostom zagotavljajo 
individualnost,  intimo in mir v zaščitenem območju Natura 2000. 
 
Ponudimo vam lahko objekte na dveh lokacijah, v  Lukanji kjer je pri naših Pohorskih hišah tolmun 
izvirske  vode, urejen pa je tudi prostor za piknik ob potoku,   ter na Rogli v spodnji vrsti apartmajskih 
hiš s pogledom na Dravinjsko dolino.    
 
Obe lokaciji  sta idealno izhodišče, za pohodništvo, gorsko kolesarjenje, druge športe in sprostitev.  
 
Apartmaji:  

1. APARTMA GABER  77, Rogla ( APARTMA 1 / 2+2 STUDIO) ( nadmorska višina 1500 m ) 

         
      

2 POHORSKA HIŠA LUKANJA1 - različni tipi apartmajev   ( nadmorska višina 850 m )   

       
Možnost najema celotne hiše ali enega od treh apartmajev! 
 

2 POHORSKA HIŠA LUKANJA2  - različni tipi apartmajev   ( nadmorska višina 850 m )   

       
Možnost najema celotne hiše ali enega od štirih apartmajev! 

 
 
 



 

 

OKVIRNA CENA NAJEMA PO TIPU ALI CELOTNEM OBJEKTU Z 10 – 30 % popustom za člane sindikata   

• APARTMA 1/ 4 najem na dan  že od 40 Eur: MINIMUM STAY 3 dni  

• Apartma 1/ 4+2    najem na dan  že od 45 Eur : MINIMUM STAY 3 dni  

• TEDENSKI NAJEM CELOTNE POHORSKE HIŠE S 3 APARTMAJI najem na teden  že od 700 Eur : 
minimum stay 7 dni 

Gostom nudimo ob najemu apartmajev in pred rezervaciji  tudi: 
1. Brezplačen najem dveh elektro gorskih koles do 2 uri v času najema, v primeru tedenskega 

bivanja pa do 1 dan brezplačnega najema ( za Pohorske hiše ) 
2. Brezplačno uporabo saune enkrat med tedenskim najemom apartmaja ali hiše ( za 

Pohorske hiše ) 
3. Brezplačno uporabo piknik prostora ( za Pohorske hiše ) 
4. Mobilno aplikacijo s katero nudimo ugodnosti in cenejšo prehrano pri partnerjih   
5. Možnost oskrbe  z domačimi izdelki iz sosednjih kmetij,  ter zajtrke ali večerje po ugodnih 

cenah v partnerskih restavracijah Smogavc in Trije Kralji 
6. Osnovne poti za pohodništvo, gorsko kolesarjenje izlete in znamenitosti  označene na naši 

mobilni aplikaciji  Rogla apartments Dandi  
7. Za najem sprejemamo možnost plačila z COVID VREDNOSTNICAMI – BONI, vsa  doplačila je 

potrebno poravnati z gotovino ali na transakcijski račun podjetja!  
8. Zagotovljen  10% popust na cene iz rezervacijskega sistema pri dnevnem najemu in 30% 

popust na cene iz rezervacijskega sistema na tedenski najem po pogojih www.dandi.si       
 
Posebna ugodnost – Vsi, ki bodo rezervirali letne počitnice z BONI do 15.06.2020 bodo deležni v 
prihodnji zimski sezoni popust v višini 50% vednosti bonov. Več informacij o pogojih na kontaktnem 
naslovu ali po telefonu 051655016  
 
Aktualne cene in proste termine brez popusta za sindikat lahko preverite na spletni strani 
www.dandi.si ali mobilni aplikaciji Rogla Apartments Dandi, nato pa nas kontaktirajte za konkretno 
potrditev in posebno ponudbo za sindikat! 
 
Dodatna doplačila za storitve gostov v primeru koriščenja: 
*Prijava = 5 Eur / osebo  
* TTZ = 2,5 Eur/ dan odrasli, 1,5 Eur/ dan otroci 
* Končno čiščenje apartmaja  20 Eur ( po enoti v primeru najema cele hiše)   
* Komplet posteljnine za eno osebo ( rjuha, prevleka, vzglavnik, brisača) / 10 Eur – posteljnino gostje lahko 
prinesejo s seboj  
* Tedenski najem saune s pred rezervacijo v Pohorski hiši 60 Eur/teden + stroški električne energije po števcu.  1 
brisača ali rjuha za saunanje 2 Eur 
* Doplačilo za hišne ljubljenčke znaša 10 Eur /dan 
* Doplačilo za prihod /odhod izmen termina rednih menjav ob sobotah  = 25 Eur/apartma 

 

         
 
S spoštovanjem  Dandi d.o.o. 

 
Rezervacije in informacije: Dandi d.o.o., Žlausova 5, 3212 Vojnik, ID number : 88295087 

Mob:+386 51 655 016, e-mail: dandi@dandi.si, web: www.dandi.si   
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