
Hotel & Glamping RIBNO 
Izletniška 44, 4260 Bled SI
+386 45 783 100
info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si

Privoščite si aktivne in sproščujoče počitnice v Hotelu Ribno pri Bledu, edinem Zero Waste hotelu v Sloveniji. Obdani
boste s prečudovito naravo, ki ponuja neskončno možnosti za kolesarjenje, sprehode in pohode po okoliških hribih kot
tudi za druge aktivnosti. Za vse kolesarje znamo dobro poskrbeti, saj smo specializiran kolesarki hotel. Na voljo vam je
tudi brezplačna uporaba teniških igrišč poleg hotela. Kljub popolnemu odklopu boste lahko ostali povezani s svetom, saj
imajo vse sobe wi-fi. Poskrbeli smo tudi za izvajanje varnostnih in higienskih priporočil, saj želimo, da se pri nas počutite
varno in resnično uživate v svojih počitnicah.  Pridite, čaka vas prijazno osebje.

'ZA EN BON'

Nastanitev v dvoposteljni sobi (za dve osebi, za dve noči)
Zajtrk    

1x brezplačna večerja 
Pijača dobrodošlice ob prihodu
1 x dnevna sladica in domači sok  

Poldnevni najem kolesa vsak dan bivanja (glede na
razpoložljivost)  
Kolesarnica za shranjevanje koles 
Prostor za pranje koles
Zemljevid kolesarskih in pohodniških poti v okolici Bleda
Uporaba tenis igrišča (vsak dan bivanja 1 ura od 9:00-15:00)
10% popust na vse aktivnosti Slovenia Outdoor (s kodo, ki jo
prejmete ob rezervaciji)

2 urni vstop v Wellness hotela Ribno vsak dan bivanja (ob
predhodni rezervaciji in glede na razpoložljivost)  
Bon v vrednosti 5,00 € za masažo 

WI-FI
Parkirno mesto

Paket vključuje:

+  domači dodatek:         

+ dodatek za aktiven dopust:

+ dodatek za uživanje:

+

  

en otrok do 6. leta na dodatnem ležišču v sobi z dvema
odraslima osebama: brezplačno
en otrok do 6. leta na stalnem ležišču v sobi z enim
odraslim: odrasla oseba plača ceno enoposteljne sobe,
otrok gratis 
en otrok od 6 do 12 let na dodatnem ležišču: 50% popust 
en otrok od 6 do 12 let na stalnem ležišču: 30 % popust 
tretja oseba na dodatnem ležišču: 20 % popust 
dva otroka do 12 let skupaj z odraslim v triposteljni sobi
ali sobi z dodatnim ležiščem: 65 % popust 
dva otroka do 12 let v družinski sobi z ali brez balkona  20
% popust 

Popusti:

Rezervacije na povpraševanje in razpoložljivost kapacitet 
Brezplačna odpoved: 2 dni pred prihodom

Plačilni in odpovedni pogoji:

Turistična taksa: 3,13 € na osebo na noč 
Večerja: 5,00 € na osebo
Enoposteljna soba: 20,00 € na osebo na noč 
Superior soba: 10,00 € na noč
Ljubljenček: 10,00 € na noč (v superior sobah ljubljenčki
niso dovoljeni. Število sob, v katerih jih sprejemamo, je
omejeno.)

Doplačila:

HOTEL RIBNO BLED
Paket

14.9. - 1.11. 2020
za 2 osebi, za 2 nočitvi

200,00 € 
za 2 nočitvi za 2 osebi

Si ob koncu poletja in začetku jeseni želite za kratek čas pobegniti od vsakdanjih obveznosti in skrbi ? In porabiti bon ? 


