HOTEL RIBNO sproščujoč oddih v

prijetnem ambientu!
V Hotelu Ribno želimo svet, ki je vsem tako pri srcu, ohraniti in pobarvati še bolj zeleno. Do okolja izkazujemo skrben odnos,
še posebej na področju odpadkov, pitne vode in spoštljivega odnosa do hrane.
Hotel Ribno leži v neposredni bližini Bleda, v idilični gorenjski vasici, po kateri je dobil svoje ime. Njegova lega na robu
smrekovega gozda, kjer lahko prisluhnete žvrgolenju ptic, navdušuje vse, željne miru in sprostitve v tesnem stiku z naravo.
Hotel je odlična izhodiščna točka za pohodniške in kolesarske ture, za ribarjenje, adrenalinska doživetja ter druge športne
podvige v bližnji okolici.
Prijeten ambient restavracije, panoramska terasa in zelenica ob hotelu vabijo na kulinarične užitke ob sproščenem druženju.
Ponudba velja od 4. 4. 2019 do 30. 6. 2019.

1x nočitev v dvoposteljni sobi s
polpenzionom za 2 osebi*

Cena s SPAR plus kartico

Popust s SPAR plus
kartico

Redna cena

4. 4. - 30. 4. 2019

86,00 EUR

40 %

143,00 EUR

1. 5. - 31. 5. 2019

96,00 EUR

39 %

158,00 EUR

1. 6. - 30. 6. 2019

102,00 EUR

39%

168,00 EUR

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

Ponudba vključuje:








1 x nočitev v dvoposteljni sobi za 2 osebi;
3- hodni streženi »Zero Waste« meni za 2 osebi;
2 urni brezplačni vstop v wellness hotela Ribno za 2 osebi;
10 % popust na masaže v hotelu Ribno;
20 % popust na vstop na bazene v wellnessu Živa ( center Bleda);
brezplačna uporaba WIFI;
brezplačno parkirišče ob hotelu.

Popusti za otroke:






1 otrok do 5,9 let v sobi z 2 odraslima: gratis;
1 otrok od 6 do 11,9 let v sobi z 2 odraslima: 12,00 EUR na dan;
1 otrok od 12 do 14,9 let v sobi z 2 odraslima: 25,00 EUR na dan;
2 otroka do 11,9 let v triposteljni sobi (1 otrok spi skupaj z dvema odraslima) : 35,00 EUR na dan;
2-3 otroci do 14,9 let v družinski sobi: 65,00 EUR na dan.

Doplačila:





turistična taksa: 3,13 EUR na osebo na noč;
enoposteljna soba: 20,00 EUR na osebo na noč;
polni penzion: 15,00 EUR na osebo na noč;
celodnevni najem kolesa: 15,00 EUR.

V hotelu Ribno je gostom na voljo 58 sob in tri suite. Vse sobe so opremljene s kabelsko televizijo,
telefonom, minibarom in kopalnicami s kadjo ali prho, večina pa jih ima tudi balkon ali teraso. Vanje lahko
postavijo otroško posteljico ali dodatno ležišče, suite pa so primerne za štiričlanske družine in goste, ki si
želijo več prostora. Celoten hotel je pokrit s signalom za brezžični dostop do interneta.
Dodatne informacije in rezervacije: telefon +386 04 578 31 00; e-mail: info@hotel-ribno.si.
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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