HOTEL RIBNO

ZA IMETNIKE SPAR PLUS KARTICE
Ponudba velja v terminu od 25. 8. do 30. 9. 2018.

Paket Relax 2018
Ponudba

Cena s SPAR plus kartico

Popust s SPAR plus
kartico

Redna cena

99,00 EUR

38 %

160,00 EUR

1x polpenzion za 2 osebi na noč

Cena se izključuje z morebitnimi drugimi popusti in akcijami.

Storitev:





1x polpenzion za 2 osebi na noč
1 x kava in sladica v hotelu Ribno
možnost 2-urne uporabe wellnessa v Hotelu Ribno
10% popust na masaže v hotelu Ribno

Popusti otroci:





1 otrok do 12 let v sobi z 2 odraslima: brezplačno
1 otrok od 13 do 14,9 let v sobi z 2 odraslima: 15€ na dan
2 otroka do 11,9 let v triposteljni sobi( 1 otrok spi skupaj z dvema odraslima) : 25€ na dan
2-3 otroci do 14,9 let v družinski sobi: 80 € na dan

Doplačila:





Turistična taksa: 1,50 € na osebo na noč
Enoposteljna soba: 20 € na osebo na noč
Polni penzion: 15 € na osebo na noč
Celodnevni najem kolesa: 15 €

Ponudba velja v terminu od 1. 10. 2018 do 4. 11. 2018 in od 16. 11. 2018 do 23. 12. 2018

Ponudba

Cena s SPAR plus kartico

Popust s SPAR plus
kartico

Redna cena

1x nočitev v dvoposteljni sobi za 2 osebi
s polpenzionom in kopanjem v Wellnes
centru Živa

86,00 EUR

49 %

167,00 EUR

Ponudba vključuje:







1x nočitev v dvoposteljni sobi za 2 osebi s polpenzionom
1x 3-urno kopanje v Wellness centru Živa za 2 osebi
10 % popust na masaže v hotelu Ribno
30 % popust na vstop v wellness hotela Ribno
brezplačna uporaba brezžičnega interneta v hotelu
brezplačno parkirišče ob hotelu

Doplačila:







Turistična taksa 1,50 € na osebo / na dan
Doplačilo za 1 otroka do 12 leta v sobi z 2 odraslima: 10 € na dan
Doplačilo za 1 otroka od 13 do 15 let v sobi z 2 odraslima: 23 € na dan
Doplačilo za 2 otroka do 12 let v 1/3 sobi ( 1 otrok spi skupaj s starši): 20 € na dan
Doplačilo za 2-3 otroke do 15 let v družinski sobi: 60 € na dan
Hišni ljubljenčki: 10 € na dan

Storitev se izvaja v Hotelu Ribno*** Bled. Vse zgoraj našteto je vključeno v ponudbo za imetnike SPAR
plus. Vse dodatne informacije so dosegljive na telefonski številki T: 04/5783100 in tudi objavljene
na www.hotel-ribno.si. Vse redne cene storitev so objavljene na recepciji partnerja in na partnerjevi
spletni strani.
REZERVACIJE: Hotel Ribno: info@hotel-ribno.si, T: 04/5783100
Ribno Hotel • Izletniška 44 • SI-4260 Bled • SLOVENIA t: +386 4 578 31 00 • f: +386 4 578 32 00
info@hotel-ribno.si • www.hotel-ribno.si

