PIKOL
PREMIUM GLAMPING RESORT
VIPAVSKA DOLINA - SLOVENIA

CENIK

Cena na noč
na enoto

Sezona I.
3. jan. - 31. maj
2.okt. - 19.dec.

Sezona II.
1. jun. - 1. okt.
20. dec. - 2. jan.

1 Romantična Vodna vila*

1-2 osebi

180 €

210 €

2 Romantična Vodna vila z
masažnim bazenom

1-2 osebi

220 €

250 €

3 Gozdna vila z
masažnim bazenom

1-2 osebi
3-4 osebe

250 €

300 €

*Uporaba masažnega bazena za doplačilo

VKLJUČENO V CENO

POGOJI ODPOVEDI

Noč itev v glamping vodni vili - (za 2 osebi), koš arica dobrodoš lice
(sladki pozdrav ali sezonsko sadje), bogat zajtrk z lokalnimi
sestavinami slovenskih dobaviteljev, prinešen pred vrati vaše hiške,
uporaba masažnega bazena, posteljnina, brisač e, copati, internetna
povezava (Wifi), parkiriš č e, konč no č iš č enje, uživanje na terasi Lake
View z osvežilnimi napitki iz domačih zelišč.

• Do 14 dni pred prihodom: brez stroškov odpovedi
• 14 - 7 dni pred prihodom: 30 % zneska skupne cene.
• 7 - 0 dni pred prihodom: 100 % zneska skupne cene.
• Pri predčasnem odhodu je potrebno plačati preostale dni namestitve.
• Za skupine (več kot 3 enote ali skupno več kot 12 nočitev) veljajo
posebni pogoji odpovedi.

POGOJI IN DOPLAČILA
• Turistična taksa (odrasli 2,5 € na dan, otroci 7-18 let 1,25 € na dan)
• 10 % doplačila v sezoni I in II za manj kot 2 noči.
• Minimalno bivanje med vikendi in celotni III. sezoni je 2 noči.
• Za skupine (več kot 3 enote ali skupno več kot 12 nočitev) veljajo
posebni pogoji odpovedi.

40%

PREDPLAČILO

POPUSTI

100 % popusta za otroke do
3.leta v spremstvu 2 odraslih.

REZERVACIJE Pikol Lake Village Premium Glamping Resort, Vipavska cesta 94, SI-5000 Nova Gorica, Vipavska Dolina, Slovenija
T +386 (O)5 333 45 23 / info@pikol.si / www.pikol.si
CENIK - Vse cene so v € / DDV je vključen. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne najave.

