
Vsak paket vključuje 
 

1 pijača dobrodošlice, popoldanski
snack po kolesarski turi, 1

zemljevid kolesarskih poti na
Gorenjskem, 

1 energijski paket,  2 uri brezplačne
uporabe wellnessa, 10% popust na

masaže, WI-FI, parkirno mesto

Ride with us

HOTEL RIBNO BLED

Paket # 3 E 
3 x nočitev z zajtrkom, 

3 x  večerja, 
2 x najem e-kolesa

1.4. - 26.5. 2022 & 29.9. - 16.10. 2022

289,00 €
27.5. - 29.9. 2022

355,00 €

z najemom
E-kolesa

V Hotelu in Glampingu Ribno smo strokovnjaki za vaše kolesarske počitnice.
Specializirani smo za gorsko in cestno kolesarjenje. Če želite občutiti
Slovenijo na kolesu, potem je Hotel in Glamping Ribno pravi naslov, saj
bomo znali poskrbeti za vas in vaša kolesa. Navdušenje lastnika nad
kolesarjenjem daje temu objektu v bližini prelepega Bleda poseben
kolesarski pečat, tako s samo storitvijo za potrebe kolesarjev, kot tudi s
široko ponudbo strokovno vodenih kolesarskih izletov po razgibanih in
razglednih poteh v tej regiji. Za vas bodo poskrbeli šolani kolesarski vodniki
in prav vsak od njih vam bo s svojo strokovnostjo pomagal pri nasvetih in
predlogih o kolesarjenju.

Paket # 4 E
4 x nočitev z zajtrkom, 

4 x  večerja, 
3 x najem kolesa

1.4. - 26.5. 2022 & 29.9. - 16.10. 2022

399,00 €
27.5. - 29.9. 2022

487,00 €

Druga doplačila:
Enoposteljna soba: 30 € na na noč (26.5.-30.9.2022: 45 €) 
Polni penzion: 18 € / osebo / dan
Dodatno ležišče v dvoposteljni sobi: 80 % na ceno paketa 

Plačilni pogoji: kreditna kartica za garancijo  ali 30 %
predplačilo ob potrditvi rezervacije

 do 14 dni pred prihodom: brezplačno
13  - 7 dni pred prihodom: 50 % naročenih storitev 
 6 - 1 dan pred prihodom: 100 % naročenih storitev

Stroški odpovedi rezervacije:

KOLESARSKI PAKETI
2022

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

(cena  po osebi na paket v
dvoposteljni sobi)

Obvezna doplačila:
Turistična taksa: 3,13 € / osebo / dan


