GLAMPING RIBNO BLED
CENE 2019

SEZONA 1
4.1. – 31.3.2019
1.11. – 22.12.2019

Cena na hiško/
na noč

Hiška
za 2-4 osebe

SEZONA 2
1.4. – 26.4.2019
23.12. –28.12.2019

SEZONA 3
27.4. – 31.5.2019
20.9. – 31.10.2019

SEZONA 4
1.6. – 19.6.2019
1.9. – 19.9.2019

ned-čet

pet-sob

ned-čet

pet-sob

ned-čet

pet-sob

ned-čet

pet-sob

120 €

130 €

140 €

160 €

160 €

180 €

180 €

190 €

SEZONA 5
20.6. – 31.8.2019

200 €

Minimalno bivanje: 2 noči v terminih: 30.3. - 31.10.2019 in 23.12. – 28.12.2019. Cena ob bivanju manj kot 2 noči je višja za 20%.
Domači ljubljenčki niso dovoljeni.

Cena vključuje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nočitev v hiški in uporabo zasebne zunanje kadi
Bife zajtrk v hotelski restavraciji, z možnostjo doplačila 10 € na osebo za slovensko zajtrk – košarico,
dostavljeno v hiško
Začetni komplet brisač (vsaka dodatna brisača se plača po veljavnem ceniku)
Brezplačna uporaba savne (2 uri dnevno)
Posteljnino
Čiščenje
Brezplačen Wi-Fi
Sat TV
Brezplačno parkiranje
DDV

Doplačila:

•
•
•
•
•

Turistična taksa: po ceniku občine Bled
Slovenska zajtrk-košarica: 10 €/osebo (5 €/otroka)
Kopalni plašč: 2,5 €/osebo/dan
Brisača: 1 €/brisačo
Dnevna/večerna košarica slovenskih jedi: cena je odvisna od izbora jedi

Dodatne
storitve:

Vse dodatne storitve (hrana, pijača, masaže, prevozi, izleti, etc.) bodo zaračunane na račun hiške, ki mora biti
poravnan ob odhodu.
Cena za zakup Glamping Ribno Bled savne: 1 ura: 20 €, 2 uri: 35 €, 3 ure: 45 €

Prijava/odjava:

Prijava: od 14:00 – 00:00
Odjava: do 11:00

Kasnejša odjava (glede na razpoložljivost):
do 14:00: 50 €
do 16:00: 80 €

Pogoji plačila: 50% predplačila ob rezervaciji
Pogoji odpovedi (sezona 3, 4, 5):
•
Za odpoved več kot 30 dni pred prihodom, se povrne
celotno plačilo
•
29 – 21 dni pred prihodom se zaračuna gostu 30 % cene
aranžmaja
•
20 – 14 dni pred prihodom se zaračuna gostu 60 % cene
aranžmaja
•
13 – 1 dni/dan pred prihodom se gostu zaračuna 100 %
cene aranžmaja

Pogoji odpovedi (sezona 1, 2):
•
Za odpovedi več kot 21 dni pred prihodom, se povrne
celotno plačilo
•
20 – 14 dni pred prihodom se zaračuna gostu 30% cene
aranžmaja
•
13 – 5 dni pred prihodom se zaračuna gostu 60% cene
aranžmaja
•
4 – 1 dni/dan pred prihodom se gostu zaračuna 100%
cene aranžmaja

Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

HOTEL RIBNO/GLAMPING RIBNO BLED
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

