CENIK 2021/22
HIŠKA

TRINITARIO MILK, WHITE,
DARK

SEZONA I.

SEZONA II.

17.12.2021 – 2.1.2022
15.4. – 2.5., 1.6. – 18.9.,

13.9. – 16.12.2021,
3.1. – 14.4., 3.5.-31.5.,

16.12.2022 – 2.01.2023

19.9. – 15.12.2022

360 €/noč

300 €/noč

320 €/noč

260 €/noč

295 €/noč

235 €/noč

FORASTERO WHITE, DARK,
RUBY

CRIOLLO WHITE, DARK
FORASTERO MILK
CRIOLLO MILK, RUBY

Sezona II – minimalno bivanje 2 dni, Sezona I – minimalno bivanje 3 dni

Turistična taksa z vključeno promocijsko takso ni vključena v ceno in znaša za:
- Mladoletne osebe od 7. do vključno 17. leta = 1,25€ osebo/dan
- Odrasle od 17. leta naprej = 2,50€ osebo/dan
CENE VKLJUČUJEJO:
- Bivanje v izbrani hiški za 2 osebi
- Bogat zajtrk, dostavljen v hiško
- Košarica dobrodošlice (čokoladno pivo, čokolada Tete Fride, sadje)
- Uporaba bazena v sezoni (predvidoma julij do september)
- Ročno izdelana naravna čokoladna kozmetika
- Internetna povezava
- Parkirišče
- Končno čiščenje
DOPLAČILA:
- Otroci od 4. do 10. leta: 30€/noč*
- Dodatna odrasla oseba na pomožnem ležišču - 50€/noč*
- Hišni ljubljenčki 50€*
- Pozen odhod/zgoden prihod – brezplačno (odvisno od razpoložljivosti)
*Na voljo samo v Forastero in Trinitario hiški
Pogoji plačila:
- Ob potrditvi rezervacije je potrebno plačilo akontacije v višini 40% celotnega zneska rezervacije
- Preostanek se poravna ob prihodu
- V primeru nepravočasnega plačila si dovoljujemo pravico do odpovedi rezervacije
V primeru odpovedi ali spremembe rezervacije, ki je bila sporočena pisno na
reception@chocolatevillage.eu, veljajo naslednji odpovedni pogoji:
- Brezplačna odpoved do 14 dni pred prihodom
- Manj kot 14 dni do prihoda: Chocolate Village zadrži 40% zneska rezervacije
- 7 dni ali manj pred prihodom: 100% plačilo rezervacije
- Spremembe rezervacije: do 14 dni pred prihodom brezplačno, druga sprememba 50€. Manj kot
14 dni je vsaka sprememba 50€. V primeru neprihoda bomo obračunali 100% vrednost
rezervacije
- V primeru krajšega bivanja se zaračuna 100% vrednost namestitve
Vse cene vključujejo DDV.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

