POHODNIŠKI PAKET 2018
Pokrajina Blejskega kota je na prvi pogled vsem znana in razpoznavna, po drugi strani pa izletnik tu lahko doživi še vedno veliko novega.
Ne le jezero, otok in grad, mnogo drugih drobnih, skritih in intimnih zgodb lahko najdemo tu.
Posebno kvaliteto Bleda kot turističnega kraja predstavljajo sprehodi oz. krajši izleti po bližnji okolici. Urejene sprehajalne poti nas
popeljejo na griče osamelce nad jezerom.
Pogledi na pokrajino z Grajskega hriba, Straže, Dobre Gore, Kozarce, Osojnice ali Kuhovnice so izredno lepi. Na sprehodu po Bledu in
njegovi okolici ne smemo ob zanimivih naravnih vrednotah spregledati bogate umetnostno zgodovinske in stavbne dediščine.
Sprehodi po Bledu in okolici so urejeni za turiste. Sprehajalne steze so vzdrževane in jasno označene s kažipoti, ki so opremljeni z imeni
in številko izleta.
Paket vključuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 ali 5 nočitev v dvoposteljni sobi s polpenzionom,
1 uro tenisa na dan na teniškem igrišču pri hotelu (v toplejših mesecih do 15. ure),
neomejeno uporabo brezžičnega interneta v hotelu,
10 % popust na masaže v hotelu,
20 % popust na vstop v bazene v Wellness centru Živa v središču Bleda,
brezplačno uporabo savn in toplega masažnega bazena v hotelu,
brezplačno parkirišče,
DDV

Pohodniški paket vključuje še:
•
•
•

vodnik pohodniških tematskih poti v Sloveniji
vsak dan malica z energetskim napitkom (velja pri bivanju 3 noči ali več)
sušinica perila

Cena po osebi v EUR

01.11. – 30.11.2018

28.03. – 31.05.2018
20.09. – 31.10.2018

01.06. – 19.09.2018

2 noči

5 noči

2 noči

5 noči

2 noči

5 noči

Dvoposteljna soba

76 €

182 €

109 €

265 €

160 €

394 €

Doplačilo za dodatno noč

36 €

34 €

52 €

50 €

78 €

76 €

Doplačilo za 1/1 sobo na noč

18 €

20 €

25 €

Doplačila: Turistična taksa - 1,50 € na osebo na noč; Polni penzion - 15,00 € na osebo na noč
Možnost bivanja tudi samo za 1 noč. Cene po osebi: Nizka sezona: 40 €, Srednja sezona: 57 €, Visoka sezona: 85€
Popusti:

•
•
•
•
•

en otrok do 12. leta na dodatnem ležišču v sobi z dvema odraslima: otrok gratis
en otrok do 12. leta na stalnem ležišču v sobi z enim odraslim: odrasla oseba plača ceno enoposteljne sobe, otrok gratis
en otrok od 12. do 15. leta na dodatnem ležišču v sobi z dvema odraslima: otrok ima 50 % popust
en otrok do 12. do 15. leta na stalnem ležišču v sobi z enim odraslim: otrok ima 30 % popust
tretja oseba na dodatnem ležišču = 20 % popust

Dodatne storitve
proti doplačilu:

•
•

športne aktivnosti: raftanje, soteskanje, kajak, rečni spust, jadralno padalstvo, jahanje, potapljanje, plezanje
vodeni kolesarski ali pohodniški izleti.

Brezplačna odpoved rezervacije:
Plačilni pogoji:			
Rezervacije:			

14 dni pred prihodom
kreditna kartica za garancijo ali 30% predplačilo ob potrditvi rezervacije
na povpraševanje in razpoložljivost kapacitet

V primeru odpovedi definitivno potrjene rezervacije zaračunavamo stroške odpovedi:
14-8 dni pred prihodom: 50% naročenih storitev
7-1 dni pred prihodom: 100% naročenih storitev
Kontakt za rezervacije:
tel: +386 4 578 34 44 • fax: +386 4 578 32 00			
			info@hotel-ribno.si • www.hotel-ribno.si

HOTEL RIBNO
Izletniška 44, SI-4260 Bled

t: +386 4 578 31 00
f: +386 4 578 32 00

e: info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si

