Cenik 2021

14.4.2021

Cene se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Glamping hiška
Cena vključuje:
bivanje v leseni hiški (3+1)
nočitev z zajtrkom
zasebna zunanja kad
ločena privatna kopalnica
terasa s sedežno garnituro
WI-FI, TV, mini hladilnik
posteljnina, set brisač (v
kopalnici)
uporaba savne (2h dnevno)
Možna doplačila: kopalni plašč 3,00 €, dodatna brisača: 1,00 €

Luksuzna glamping hiška

NOVO v ponudbi

Slika je simbolična

Slika je simbolična

Cena vključuje:
bivanje v leseni hiški (4 osebe)
nočitev z zajtrkom
zunanja kad z vročo vodo
infrardeča savna
velika terasa s sedežno garnituro
kopalnica s tušem
mini hladilnik, smart TV, USB
vtičnice, WI-FI
kolesarnica za 4 kolesa z epolnilniki
prenosljivi ležalniki / stoli
posteljnina, brisače, kopalni plašči

To leto smo zgradili nov, luksuzni prostor na robu gozda, kjer boste lahko varno in udobno
preživeli svoj oddih v popolnem stiku z naravo. Vsa oprema iz lesa je unikatna in narejena
v domači delavnici. Hiše so ogrevane / hlajene in odprte vse leto.
Naravni bazen
Bar & info točka
Samopostrežna pralnica perila
Receptor - gostitelj, ki skrbi za zadovoljstvo gostov

Vse za kolesarje: kolesarnica, možnost najema
navadnega ali e-kolesa in kolesarske opreme, pralnica
koles, servis koles, kolesarske poti, kolesarsko vodenje
in svetovanje, serviser.

Doplačila:
turistična taksa: 3,13 € na osebo na noč
večerja v restavraciji: 18,00 € na osebo

Plačilni pogoji za potrditev rezervacije:
50 % predplačilo 13 dni pred prihodom
100 % predplačilo 7 dni pred prihodom

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.

Odpovedni pogoji:
do 14 dni pred prihodom: brezplačna odpoved
13 - 8 dni pred prihodom se plača 50 % cena aranžmaja
7 - 0 dni pred prihodom se plača 100 % cena aranžmaja

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

