
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Slovenska vas Glamping Ribno pri Bledu 
8 udobnih slovenskih hišk je ugnezdenih na odlični lokaciji, nedaleč stran od največjega slovenskega bisera, Blejskega jezera, 
med zelenim smrekovim gozdom in modro reko Savo. Postavljene so pod drevesi ter vse narejene iz slovenskega lesa in izpod 
rok slovenskih obrtnikov. Luksuz zagotavljajo prijetna domača notranja oprema, zasebna zunanja kad ter zasebna kopalnica, 
savna in skupni družabni prostor. Zraven hišk se nahaja eden izmed znamenitih slovenskih hotelov, Hotel Ribno, ki se ponaša z 
bogato zgodovino, vendar je gostom glampinga zagotovljena popolna zasebnost. Slovenske jedi se lahko v obliki slovenske 
košarice pojavijo na pragu gosta ali pa jo le-ta lahko uživa v hotelski restavraciji. 
 
Z naravo v srcu in gostom v mislih, je vas ribenskih hišk res prava slovenska oaza. 
 
Namig za goste glampinga - med bivanjem v glampingu ne pozabite uživati po slovensko - osvojite slovenske gore, jahajte 
lipicanca, privoščite si blejsko kremno rezino in zaveslajte na Blejski otok - edini otok v Sloveniji! 
 
Ponudba velja v terminu od 6. 1. 2019 do 31. 3. 2019. 
Ne velja, ob vikendih, od petka do sobote 
 

Ponudba Cena s SPAR plus kartico 
Popust s SPAR plus 

kartico 
Redna cena 

Nočitev v hišici za 2 osebi z uporabo 
zunanje kadi 

204,00 EUR 31 % 296,00 EUR 

 
Ponudba vključuje: 

 2x nočitev v hišici za 2 osebi z uporabo zasebne zunanje kadi (možna maksimalno 2 otroka do 16 let na svojem ležišču- z 
doplačilom); 

 dobrodošlica ob prihodu; 

 2 x zajtrk v restavraciji hotela Ribno; 

 2 x večerja v hotelu Ribno (bife ali postrežna); 

 1 x 3-urno kopanje v Wellness centru Živa; 

 10 % popust na masaže v hotelu Ribno 

 WIFI 

 Brezplačno parkirišče 

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 2,9 let v skupni hiški: 5,00 € na dan 

 Doplačilo za 2 otroka do 2,9 let v skupni hiški: 7,00 € na dan 

 Doplačilo za 1 otroka od 3 do 12,9 let v skupni hiški: 18,00 € na dan 

 Doplačilo za 2 otroka od 3 do 12,9 let v skupni hiški: 30,00 € na dan 

 Doplačilo za 1 otroka od 13 do 16 let z 2 odraslima: 25,00 € na dan 

 Doplačilo za 2 otroka od 13 do 16 let z 2 odraslima: 40,00 € 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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