
Brezplačna odpoved rezervacije: 5 dni pred prihodom
Plačilni pogoji:   kreditna kartica za garancijo ali 30% predplačilo ob potrditvi rezervacije 
Rezervacije:   na povpraševanje in razpoložljivost kapacitet

V primeru odpovedi definitivno potrjene rezervacije zaračunavamo stroške odpovedi:
• 4-3 dni pred prihodom: 50% naročenih storitev
• 2-1 dni pred prihodom: 100% naročenih storitev

Popusti:

Hotel Ribno leži v neposredni bližini Bleda, v idilični gorenjski vasici, po kateri je dobil svoje ime. Njegova lega na robu smrekovega 
gozda, kjer lahko prisluhnete žvrgolenju ptic, navdušuje vse, željne miru in sprostitve v tesnem stiku z naravo. Hotel je odlična izhodiščna 
točka za pohodniške in kolesarske ture, za ribarjenje, adrenalinska doživetja ter druge športne podvige v bližnji okolici. V neposredni 
bližini hotela leži še 5 teniških igrišč in igrišče za odbojko na mivki, možne pa so tudi številne druge športne in družabne aktivnosti.V 
hotelu Ribno je gostom na voljo 58 sob in tri suite. Vse sobe so opremljene s kabelsko televizijo, telefonom, minibarom in kopalnicami s 
kadjo ali prho, večina pa jih ima tudi balkon ali teraso.

PRICE per PERSON
in EUR

03.01. – 15.04.2017
01.11. – 19.12.2017

16.04. – 30.06.2017
25.09.-31.10.2017

2 noči 5 noči 2 noči 5 noči

Dvoposteljna soba 74 € 180 € 84 € 205 €
Doplačilo za dodatno noč 37 € 36 € 42 € 41 €

KOLESARSKI IN POHODNIŠKI PAKET 2017

Paketa vključujeta:
• 2 ali 5 nočitev v dvoposteljni sobi s polpenzionom,
• 1 uro tenisa na dan na teniškem igrišču pri hotelu (v toplejših mesecih do 15. ure),
• neomejeno uporabo brezžičnega interneta v hotelu,
• 10 % popust na masaže v hotelu,
• 20 % popust na vstop v bazene v Wellness centru Živa v središču Bleda,
• brezplačno uporabo savn in toplega masažnega bazena v hotelu,
• brezplačno parkirišče,
• DDV.

Doplačila: Turistična taksa - 1,27 € na osebo na noč; Enoposteljna soba - 20,00 € na osebo na noč; Polni penzion - 12,00 € na osebo na noč

Kolesarski paket vključuje še:
• zemljevid kolesarskih poti v okolici
• prostor za shranjevanje koles ter možnost pranja 
koles v lastni režiji

Dodatne storitve proti doplačilu: •  športne aktivnosti: raftanje, soteskanje, kajak, rečni spust, jadralno padalstvo, jahanje, potapljanje, plezanje
    •  vodeni kolesarski ali pohodniški izleti.

Kontakt za rezervacije: tel: +386 4 578 34 44 • fax: +386 4 578 32 00   
   info@hotel-ribno.si • www.hotel-ribno.si

Možnost bivanja tudi samo za 1 noč. Cene po osebi: Nizka sezona: 37 €, Srednja sezona: 42 €

Pohodniški paket vključuje še:
• vodnik pohodniških tematskih poti v Sloveniji
• vsak dan malica z energetskim napitkom (velja pri bivanju 
3 noči ali več)

• en otrok do 12. leta na dodatnem ležišču v sobi z dvema odraslima: otrok gratis
• en otrok do 12. leta na stalnem ležišču v sobi z enim odraslim: odrasla oseba plača ceno enoposteljne sobe, otrok gratis
• en otrok od 12. do 15. leta na dodatnem ležišču v sobi z dvema odraslima: otrok ima 50 % popust
• en otrok do 12. do 15. leta na stalnem ležišču v sobi z enim odraslim: otrok ima 30 % popust
• tretja oseba na dodatnem ležišču = 20 % popust

HOTEL RIBNO
Izletniška 44, SI-4260 Bled

t: +386 4 578 31 00
f: +386 4 578 32 00

e: info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si


