
Maj je raj!

V CENO JE VKLJUČENO

- 2x nočitev v izbrani glamping hiški 
  (hiška Criollo - največ do 2 osebi)
- bogat in kakovosten zajtrk dostavljen 
   naravnost v hiško (čokoladni zajtrk ali 
   zajtrk, sestavljen iz ekološko pridelanih 
   lokalnih dobrot)
- 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  

POSEBNA 
PONUDBA

VELJAVNOST:
7.5.-30.5.2021
OD PET-NED

MINIMALNO
BIVANJE:
2 NOČI



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€

* Doplačila možna samo v hiškah Forastero in Trinitario

POGOJI PLAČILA

- možnost plačila s turističnimi boni v
   vrednosti bivanja nočitve z zajtrkom
- 100 eur ob potrditvi rezervacije
- v primeru nepravočasnega plačila si 
  dovoljujemo pravico do odpovedi rezervacije
- v primeru odpovedi se akontacija v višini 
  100 eur zadrži. Možna je brezplačna 
  sprememba rezervacije na kasnejši termin, 
  ki je bila sporočena pisno na:
  reception@chocolatevillage.eu

POSEBNI POPUSTI

POMEMBNA INFORMACIJA

Maj je raj!

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

07.-09.05. / 14.-16.05. / 
21.-23.05. / 28.-30.05.2021 CRIOLLO FORASTERO TRINITARIO

2-DNEVNI PAKET 400€ 400€ 600€

- ČOKOLADNA DELAVNICA 
   Tete Fride -20% 

- Najem PANORAMSKE 
   WELLNESS HIŠKE -30% 

- poteka v petek ob 17h oz. po dogovoru 
  z minimalno 4 udeleženci
Doplačila:
* Odrasli: 24,90€ (cena brez popusta)
* Otroci do 10. leta: 22,90€ (cena brez popusta)
* Družina: 81€ (cena brez popusta)

- individualni najem za 3 ure: 80€ 
  (cena brez popusta)

V nastanitvenih enotah lahko bivajo osebe, ki imajo enega od sledečih dokazil: 
- potrdilo o negativnem hitrem ali PCR-testu, ki ni starejši od 48 ur, 
- potrdilo o prebolelosti, ki se jo lahko izkaže s pozitivnim PCR-testom, 
  a mora ta biti starejši od 10 dni in ne sme biti starejši od šestih mesecev, 
- potrdilu o cepljenju proti COVID-19.


