KOLESARSKI PAKET 2018
Popotovanje s kolesom je pravzaprav najboljša oblika spoznavanja določene pokrajine. Blejski kot je zelo primeren za kolesarje, pa naj
bodo to nezahtevni starejši gostje in mlade družine ali pa zagrizeni rekreativci. Posebnih prog samo za kolesarje na Bledu in okolici ni, ker
pa ni veliko prometa, so za kolesarje primerne skoraj vse ceste. Lokalne ceste in kolovozne poti med vasmi v okolici Bleda so primerne za
krajše kolesarske izlete, gosta mreža gozdnih cest na Jelovici, Pokljuki in Mežakli lahko zadovolji še tako zahtevnega gorskega kolesarja.
Za tiste z nekaj manj kondicije predlagamo kolesarski izlet po dolini Radovne, lahko pa se tudi z avtomobilom peljete na Pokljuko in na
sami planoti izvedete kolesarski izlet v prijetni senci smrekovih gozdov. Poudariti velja, da je povsod v Sloveniji vožnja s kolesi izven cest
in kolovozov prepovedana. Na Bledu si lahko v več agencijah sposodite kolo in po želji tudi najamete vodnika.
Paket vključuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 -7 nočitev v dvoposteljni sobi s polpenzionom,
1 uro tenisa na dan na teniškem igrišču pri hotelu (maj-oktober- 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.

Kolesarski paket vključuje še:
•
zemljevid kolesarskih poti v okolici
•
prostor za shranjevanje koles pod ključem

Cena po osebi v EUR

•
•
•

01.11. – 30.11.2018

možnost pranja koles v lastni režiji
sušilnica perila
oprema za prvo pomoč(za popravilo koles)
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 izleti (4-6 ur); po želji gosta z vključenim opisom znamenitosti na poti: 40 €
najem gorskega kolesa v hotelu: 12 € na dan (najem profesionalnega gorskega kolesa od 20 €)

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

