
Valentinov
čokoladni paket

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 (penina Dveri Pax, 
   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:
12.-15.2.
2023 

MINIMALNO
BIVANJE:
2 NOČI



Valentinov
čokoladni paket

12.-15.2.
2023 CRIOLLO FORASTERO TRINITARIO

2-DNEVNI PAKET za 2 OSEBI

* Dodatna noč znaša 150 eur.                        ** 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
TRINITARIO - hiška s kaminom in lastnim jacuzzijem ter panoramskimi okni in kuhinjo, za 2-4 osebe

DOPLAČILA

- turistična taksa: odrasli 2,50€/noč, 
   otroci (7-18 let) 1,25€/noč
- otroci od 4. do 10. leta: 30€/dan*
- hišni ljubljenčki: 50€*

POGOJI PLAČILA

- ob potrditvi rezervacije je potrebno plačilo akontacije v višini 40% celotnega zneska rezervacije, 
   preostanek se poravna ob prihodu
- v primeru nepravočasnega plačila si dovoljujemo pravico do odpovedi rezervacije

V primeru odpovedi ali spremembe rezervacije, ki je bila sporočena pisno na 
    reception@chocolatevillage.eu, veljajo naslednji odpovedni pogoji:
- do 10 dni pred prihodom: brezplačna odpoved 
- manj kot 10 dni do prihoda: Chocolate Village zadrži 40% zneska rezervacije, znesek se lahko 
   koristi za ponovno rezervacijo v naslednjih 12 mesecih od datuma odpovedi
- 5 dni ali manj pred prihodom: Chocolate Village zadrži 40% zneska rezervacije brez možnosti
   koriščenja za ponovno rezervacijo
Spremembe rezervacije: 
- v primeru neprihoda si pridržujemo pravico do obračuna 100% vrednosti rezervacije
- v primeru krajšega bivanja se zaračuna 100% vrednost namestitve

- dodatna odrasla oseba na pomožnem 
   ležišču: 50€/dan*
- pozen odhod/zgoden prihod – 
   brezplačno (odvisno od razpoložljivosti)

* Doplačila možna samo v hiškah Forastero in Trinitario. Vse cene vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Chocolate Village by the river   I   luxury glamping resort 

ČOKOLADNA DOŽIVETJA

              - Najem PANORAMSKE 
   WELLNESS HIŠKE
   80€ / 3 urni najem 

- ČOKOLADNA 
   MASAŽA 
   60€ / osebo (45 min)

440€ * 440€ * 550€ **

- ČOKOLADNA DELAVNICA Tete Fride 
   - My Bar 29,90€ /osebo,
   - Bean-to-Bar 39,90€ /osebo                     


