
Cenik 2020
GLAMPING RIBNO BLED

Cena vključuje:
nočitev v hiški z zasebno zunanjo kadjo
zajtrk:  bife v hotelski restavraciji
posteljnina 
začetni komplet brisač
brezplačna uporaba savne (2h dnevno)
brezplačen WI-FI
Sat TV
parkirno mesto
čiščenje
DDV

 

Prijava: od 14:00 - 00:00  / Odjava: do 11:00 (vsaka dodatna ura: 30,00 €, možno samo do 13:00)

Doplačila:
 turistična taksa: 3,13 € na osebo na noč
 kopalni plašč: 2,50 € na kos / brisača: 1,00 na kos
košara 'Slovenski zajtrk': 10,00 na osebo (5,00 € na otroka do 12 let) / košara
'Slovenska romantika'  za 2 osebi: 30,00 € / košara 'Slovenske dobrote' (jedi po                  

     naročilu): cena je odvisna od izbora 
zakup savne za lastno uporabo. Cena najema: 1h / 20,00 €; 2h / 35,00 €; 3h / 45,00 €

 

Minimalno bivanje 2 noči v terminih: 1.4. - 2.7. in   13.9. - 31.10. 
Minimalno bivanje 3 noči v terminih: 10. - 12. 4. in 3.7. - 12.9. 
Cena ob bivanju manj kot 3 oziroma 2 noči je višja za 20 %. 
Domači ljubljenčki niso dovoljeni.

Dodatne storitve: Vse dodatne storite (hrana, pijača, masaže, kolesarski in drugi izleti,
prevozi...) se zaračunajo na račun hiške in morajo biti plačane ob odhodu. Gostom
glampinga so na voljo vse storitve Hotela Ribno.

 
 

Plačilni in odpovedni pogoji: 50 % predplačilo ob rezervaciji
Pogoji odpovedi (sezona 3,4,5):

odpoved do 30 dni pred prihodom: se povrne celotno plačilo
29 - 21 dni pred prihodom se gostu zaračuna 30 % cene aranžmaja
20 - 14 dni pred prihodom se gostu zaračuna 60 % cene aranžmaja
13 - 0 dni pred prihodom se gostu zaračuna 100 % cena aranžmaja

Pogoji odpovedi (sezona 1,2):
odpoved do 21 dni pred prihodom: se povrne celotno plačilo
20-14 dni pred prihodom se gostu zaračuna 30 % cene aranžmaja
13 - 5 dni pred prihodom se gostu zaračuna 60 % cena aranžmaja
4 - 0 dni pred prihodom se gostu zaračuna 100 % cena aranžmaja

Cene se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Hotel & Glamping Ribno Bled
Izletniška 44, 4260 Bled - SI
t: 00386 45 873 100
info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si

REZERVIRAJTE
DIREKTNO !

www.hotel-ribno.si
odprto celo leto


