če
parkiriš
Veliko
Hotel Ribno, prvi in edini Zero waste v Sloveniji, leži v neposredni bližini Bleda. Poleg nastanitve in okusne
hrane nudi tudi prostore za organizacijo različnih poslovnih srečanj kot so sestanki, seminarji, delavnice,
izobraževanja, motivacijska srečanja, teambuildingi itd. Je raj za tiste, ki se želijo odmakniti od vrveža in uživati
v pozitivni energiji narave, ki obdaja hotel, kar pripomore tudi k boljši motivaciji za delo.

HOTEL RIBNO

Poslovna srečanja - pomlad 2020
Če planirate enodnevni ali večdnevni poslovni dogodek na Gorenjskem, lahko poskusite v
Hotelu Ribno. Za organizacijo srečanja ali dogodka so vam na voljo tri dvorane. Vse so
opremljene s LCD projektorjem, platnom, flip chart-om in brezžično povezavo.
Za vas smo pripravili posebno ponudbo

V ceno je vključena nočitev z zajtrkom, WI-FI, DDV. Doplačilo - turistična taksa: 3,13 € na osebo na noč.

V svoj urnik lahko za udeležence, poleg aktivnega dela v hotelskih dvoranah, vključite tudi druge
dejavnosti, saj Bled in okolica ponujata veliko možnosti za različne dopolnilne programe:
Adrenalinska doživetja: Zipline Dolinka, Pustolovski park Straža; skok s padalom, polet z
balonom, rafting, kajaking, Escape room...
Športna doživetja: sprehodi v naravi, organizirani pohodi, izlet v jamo, vodeni kolesarski izleti…
Kulturna doživetja: obisk blejskega gradu, različni festivali in kulturni dogodki na blejski
promenadi, obisk cerkvic v okoliških krajih, izlet s pletno na blejski otok...
In še marsikaj.
Z veseljem vam pomagamo sestaviti program po vaših željah

Hotel & Glamping Ribno
Izletniška 44, 4260 Bled - SI
+00386 45 783 100
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Opis dvoran
V prvem in drugem nadstropju se ena nad drugo nahajata dve pol-okrogli
dvorani z velikimi okni, skozi katera se odpira razgled na Stol in zelene
smreke, ki obdajajo hotel. (cca 77m²)

Možne postavitve: Kino: max. 45 pax
Šola: 40 pax
U: 22 pax
V četrtem nadstropju je na voljo veliko svetlobe, ki pronica skozi
mansardna okna.(cca 70m²)

Možne postavitve

Kino: max. 45 pax
Šola: 40 pax
U: 22 pax

Brezplačen najem dvorane
ob naročilu:
1x kosilo ali večejo
&
1x odmor

Gostinske storitve
Vedno so vam na voljo različne 'osvežitve' za odmore, po željah pa vam pripravimo tudi menije za kosilo ali večerjo.
SIMPLE: kava ali čaj, mineralna voda ali sok v steklenici // 4,00 € na osebo
SIMPLE MIX: kava ali čaj, mineralna voda, 1 rogljiček // 5,20 € na osebo
REFRESHING; kava ali čaj, mineralna voda ali steklenička soka, domači piškoti, slano pecivo, rezano sadje // 6,80 € na osebo
FINGERFOOD: kava ali čaj, mineralna voda ali steklenička soka, rezano sadje, domači piškoti, slano pecivo, tris obloženih
kruhkov / 8,80 € na osebo
OBLOŽEN KRUHEK:1,50 € za kos
KOSILO ALI VEČERJA: od 17,00 € na osebo
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