HOTEL RIBNO

ZA IMETNIKE SPAR PLUS KARTICE
Paket Relax 2018

Ponudba velja v terminu od 6. 1. 2019 do 31. 3. 2019.

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

Ugodnosti se ne seštevajo in ne veljajo skupaj z drugimi morebitnimi akcijami in popusti.

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: do 31. 12. 2018 je 1,50 EUR na osebo, od 1.1.2019 dalje je 3,13 EUR na osebo ter 1,56 EUR za otroke.
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
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