
Čokoladni 
paket za dva
V CENO JE VKLJUČENO

- 2x nočitev v izbrani glamping hiški 
   za 2 osebi 
- bogat in kakovosten zajtrk dostavljen 
   naravnost v hiško (čokoladni zajtrk ali 
   zajtrk, sestavljen iz ekološko pridelanih 
   lokalnih dobrot)
- čokoladna delavnica za 2 osebi 
   (termin: sreda ob 17h, sobota ob 10h)
- čokoladna masaža za dva 
   (dva termina po predhodnem dogovoru)

- košarica dobrodošlice (čokoladno pivo, 
   čokolada Tete Fride, sadje)
- uporaba bazena v sezoni 
   (predvidoma julij do september)
- posteljnina, brisače, brisače za bazen, kopalni    
   plašč, 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  

Romantično razvajanje v dvoje v čokoladni vasici je prepredeno s spoznavanjem dekadentne čokolade 
z vsemi čuti, ki jih premoremo. V dvoje si privoščite odkrivanje čarobnosti kakavovih zrn, ki jih boste s 
pomočjo Tete Fride spremenili v lastne čokoladne kreacije. 
Za popolno izpolnitev vaših želja po čokoladi bo poskrbela omamna čokoladna masaža, ki vas bo 
popeljala v razkošni svet vonjav, okusov in občutkov.
Prepustita se očarljivemu čokoladnemu svetu in si zagotovita najslajše doživetje!



DOPLAČILA

- turistična taksa: odrasli 2,50€/noči, 
   otroci (7-18 let) 1,25€/noč
- otroci od 4. do 12. leta: 30€ / dan
- dodatna odrasla oseba na pomožnem 
   ležišču - 50€/dan*
- otroška posteljica 30€*
- hišni ljubljenčki 30€
- pozen odhod/zgoden prihod – 
   brezplačno (odvisno od razpoložljivosti)
- najem Panoramske wellness hiške za 3 ure 80€
- izposoja koles
- družinska povratna vozovnica za Vzpenjačo na  
   Pohorje 12,00€
- obisk Posestva Sončni raj (zipline Čebelji let) in 
   degustacija vin Fontana Vin 
   Odrasli 25,00€, otroci: 14€

*dodatno ležišče in otroška posteljica v hiški Criollo 
nista možni

POGOJI PLAČILA

- ob rezervaciji je potrebno plačati 40% 
   celotne vrednosti namestitve s kreditno 
   kartico
- preostanek je potrebno poravnati 14 dni 
   pred prihodom

V primeru nepravočasnega plačila si 
dovoljujemo pravico do odpovedi rezervacije.

Nudimo možnost plačila s turističnimi boni - 
velja za vse posebne pakete (razliko v ceni 
lahko doplačate).

BREZ RIZIKA

V primeru odpovedi ali spremembe rezervacije, ki je bila sporočena pisno na 
reception@chocolatevillage.eu, veljajo naslednji odpovedni pogoji:

- za odpoved nad 14 dni pred prihodom se gostu vrne 40% predplačila na njegove stroške
- za odpoved manj kot 14 dni pred prihodom, se predplačilo ne vrne, gost pa lahko koristi pred-
plačilo v naslednjih 12 mesecih
- v primeru neprihoda bomo obračunali 100% vrednost namestitve
- v primeru krajšega bivanja se zaračuna 100% vrednost namestitve

.

Čokoladni 
paket za dva

01.07. do 15.09.2020 CRIOLLO FORASTERO TRINITARIO

2-DNEVNI PAKET

DODATNI DAN 250€ 250€ 250€

698€ 698€ 798€

15.09. do 15.12.2020 CRIOLLO FORASTERO TRINITARIO

2-DNEVNI PAKET

DODATNI DAN 200€ 200€ 200€

518€ 518€ 638€

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


