
Rajsko 
Martinovo
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 ...)
- doživeti Meranovo (voden ogled posestva, 
  degustacija sedmih vzorcev pijače in odlično 
  štajersko kosilo) - v petek 12.11.2021 ob 13h
- tradicionalno Martinovanje na vinski poti od   

  Limbuša do Meranovega v soboto, 13.11.2021
- 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:
11.-14.11.2021

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. Paket vsebuje obisk posestva Meranovo, v katerega je vpeto voden ogled posestva s predstavitvijo zgodovine Meranove-
ga in štajerskega vinogradništva. Prav tako boste imeli priložnost degustirati sedem vzorcev pijače in okusiti pridelke 
Pohorskega dvora ter dobrote lokalnih pridelovalcev. V soboto 13.11. pa vas vabimo na tradicionalno Martinovanje na vinski poti 
od Limbuša do Meranovega, kjer bo tudi glavna prireditev s krstom mošta. 



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 
- 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 14.11.2021) – akontacija se v celoti prenese.
- vsaka sprememba oz. odpoved mora biti pisno sporočena na: reception@chocolatevillage.eu

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

Rajsko 
Martinovo

* Doplačila možna samo v hiški Forastero.

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

11.-14.11.2021 CRIOLLO FORASTERO

2-DNEVNI PAKET za 2 OSEBI 450€ * 450€ *

* Dodatna noč znaša 200 eur.                        

CRIOLLO - hiška na drevesu s panoramskimi okni, za 2 osebi
FORASTERO - hiška s panoramskimi okni in kuhinjo, za 2-4 osebe


