
Rajska jesen
V CENO JE VKLJUČENO

- 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 ...)
- masaža za 2 osebi
- košarica dobrodošlice (čokoladno pivo, 
   čokolada Tete Fride, sadje)

- čokoladni fondue
- 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:
13.9.-24.10.2021
1.11.-16.12.2021

MINIMALNO
BIVANJE:
2 NOČI



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*
- masaža z vročimi kamni: 20€/osebo
- otroška posteljica 30€*
- hišni ljubljenčki 50€*
- pozen odhod/zgoden prihod – brezplačno (odvisno od razpoložljivosti)

POGOJI PLAČILA

- masaže se izvajajo po predhodni rezervaciji v dopoldanskih urah
- 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

POMEMBNA INFORMACIJA

Rajska jesen

* Doplačila možna samo v hiškah Forastero in Trinitario

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

13.9.-24.10. & 
1.11.-16.12.2021 CRIOLLO FORASTERO TRINITARIO

2-DNEVNI PAKET za 2 OSEBI 550€ * 550€ * 660€ **

- Dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR, ki ni starejši od 
72 ur ali HAG (hitri antigenski, ki ni starejši od 48 ur).
- Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi 
drugače, vendar ni starejši od šest mesecev
- Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema: drugega odmerka 
cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 
Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya 
National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca  

* 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



Rajska jesen

Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 
dni, prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 
dni ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, 
dmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag 
najmanj 14 dni ali drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje, če je 
oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega 
odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela 
odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmer-
ka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca 
Moderna v roku od 28 do 84 dni (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka


