
Rajska 
vinska jesen
RAZVAJANJE VKLJUČUJE:

- 2x nočitev v izbrani glamping hiški 
- bogat in kakovosten zajtrk dostavljen 
   naravnost v hiško (izbirate lahko med 
   več vrst zajtrkov - čokoladnim, iz 
   ekološko pridelanih lokalnih dobrot ...)
- košarica dobrodošlice (vino Nadvojvoda, 
   čokolada Tete Fride, sadje)

- pogostitev v gourmet zemljanki 
- posteljnina, brisače, kopalni plašč in copati
- ročno izdelana naravna čokoladna kozmetika
- internetna povezava (Wifi) 
- parkirišče
- končno čiščenje

REZERVACIJE

+386 41 421 460 | +386 2 460 02 00
reception@chocolatevillage.eu  

POSEBNA 
PONUDBA

VELJAVNOST:
20.9.-24.10. in
1.11.-16.11.2021
OD NED-ČET

MINIMALNO
BIVANJE:
2 NOČI

Razvajanje v čokoladni vasi je prepredeno s spoznavanjem kvalitetnih štajerskih vin z vsemi čuti, ki jih premoremo. Pogled na 
mirno reko, vonj po čokoladi v zraku ter lahkotnosti jesenskega vetra, kar kličejo po sproščujočih dneh v naravnem parku Natura 
2000. Obiščite najstarejšo vinsko trto na svetu, njene potomke rastejo skoraj na vseh kontinentih sveta in po številnih krajih v 
Sloveniji. In prav Stari trti v čast, so v Mariboru in okolici urejene tudi mnoge slikovite vinske ceste in številne vinske kleti (Vinag 
Maribor, vinska klet Leber – Vračko, vinska klet Meum, vinska klet Meranovo).
Privoščite si luksuzni oddih v čokoladnih nebesih.



DOPLAČILA

- turistična taksa: odrasli 2,50€/noč, 
   otroci (7-18 let) 1,25€/noč
- otroci od 4. do 12. leta: 30€/dan
- dodatna odrasla oseba na pomožnem 
   ležišču - 50€/dan*
- hišni ljubljenčki 50€*
- pozen odhod/zgoden prihod – brezplačno 
   (odvisno od razpoložljivosti)

POGOJI PLAČILA

- možnost plačila s turističnimi boni in BON21 
- akontacija v vrednosti 100 eur ob potrditvi rezervacije
- v primeru nepravočasnega plačila si dovoljujemo pravico do odpovedi rezervacije
- v primeru odpovedi 72 ur ali manj pred dnevom prihoda se akontacija v višini 100 eur zadrži. 
V primeru odpovedi nad 72 ur pred dnevom prihoda pa je možna brezplačna sprememba rezer-
vacije na kasnejši termin (tudi po 16.12.2021) – akontacija se v celoti prenese.
- vsaka sprememba oz. odpoved mora biti pisno sporočena na: reception@chocolatevillage.eu

DOPLAČILA ZA DEGUSTACIJE VIN

Vinska klet Meranovo: 6€ - 9€ na osebo
Vinska klet Leber – Vračko: 10 € na osbo
Vinska klet Meum: 10€ - 15€ na osebo
Vinag Maribor: 10€ - 15€ na osebo

Informacije o odpiralnem času in rezervacijah 
dobite na recepciji.

Rajska 
vinska jesen

* Doplačila možna samo v hiškah Forastero in Trinitario

Vse cene vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

20.9.-24.10. & 
1.11.-16.11.2021 CRIOLLO FORASTERO TRINITARIO

2-DNEVNI PAKET za 2 OSEBI 400€ * 400€ * 550€ **

* Dodatna noč znaša 200 eur.                        ** Dodatna noč znaša 250 eur.

CRIOLLO - hiška na drevesu s panoramskimi okni, za 2 osebi
FORASTERO - hiška s panoramskimi okni in kuhinjo, za 2-4 osebe
TRINITARIO - hiška s kaminom in lastnim jacuzzijem ter panoramskimi okni in kuhinjo, za 2-4 osebe

POSEBNI POPUSTI

- ČOKOLADNA DELAVNICA 
   Tete Fride -20%

- Najem PANORAMSKE 
   WELLNESS HIŠKE -20%

- MASAŽA s sivkinim oljem/ 
   čokolado/vročimi kamni -10%

/ od NED-ČET



DOPLAČILA ZA DEGUSTACIJE VIN

Vinska klet Meranovo: 6€ - 9€ na osebo
Vinska klet Leber – Vračko: 10 € na osbo
Vinska klet Meum: 10€ - 15€ na osebo
Vinag Maribor: 10€ - 15€ na osebo

Informacije o odpiralnem času in rezervacijah 
dobite na recepciji.

Rajska 
vinska jesen

Za dodatno varnost za bivanje v našem resortu je obvezen PTC pogoj.

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen, če 
osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa 
HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa

2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nad-
aljnjem besedilu: EU DCP);

3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo 
QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države 
izdal v angleškem jeziku;

4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:

- drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax(COVID-19 Vac-
cine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 
Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 
ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh 
cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;

- odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. 
Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;

6. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4.točke tega člena, s 
katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR 
oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega 
člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Zgornje ne velja za otroke mlajše od 12 let. 

COVID INFORMACIJE


