
CENIK 2022

VILA
SEZONA I.

11.2. - 15.2., 16.4. - 2.5.,
16.5 - 1.10., 16.12 - 2.1.2023.

SEZONA II.
3.1. - 10.2., 16.2 - 15.4.,
3.5. - 15.5., 2.10 - 15.12.

Vodna vila 250 €/noč 220 €/noč

Gozdna vila 300 €/noč 250 €/noč

Turistična taksa z vključeno promocijsko takso ni vključena v ceno in znaša za:
● Mladoletne osebe od 7. do vključno 17. leta = 1,25€ osebo/dan
● Odrasle od 17. leta naprej = 2,50€ osebo/dan

CENE VKLJUČUJEJO:
● Bivanje v izbrani vodni ali gozdni vili
● bogat zajtrk z lokalnimi sestavinami slovenskih dobaviteljev, prinešen pred vrati vaše vile
● Košarica dobrodošlice
● Dostop in uporaba lastnega ogrevanega masažnega bazena
● Internetna povezava po celotnem resortu, parkirišče, končno čiščenje, posteljnina, brisače, mehki

kopalni plašči v sobi, copati, dostop in uporaba skupnega prostora s prigrizki ob kaminu (zimska
sezona) ter uživanje na terasi Lake View z osvežilnimi napitki iz domačih zelišč. (poletna sezona)

DOPLAČILA:
● Otroci do 3. let brezplačno
● Dodatna odrasla oseba na pomožnem ležišču 50€/noč*
● Hišni ljubljenčki 15€/noč
● Pozen odhod/zgoden prihod – brezplačno do 12ih (odvisno od razpoložljivosti)

*Na voljo samo v Gozdni vili

Pogoji plačila:
● Ob potrditvi rezervacije je potrebno plačilo akontacije dela 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 bookings@pikol.si, veljajo
naslednji odpovedni pogoji:

● Brezplačna odpoved do 30 dni pred prihodom
● Manj kot 30 dni do prihoda: Pikol Lake Village zadrži že plačani del zneska rezervacije ali akontacijo z

drugimi plačilnimi sredstvi
● 7 dni ali manj pred prihodom: 100% plačilo rezervacije
● Spremembe rezervacije: do 14 dni pred prihodom brezplačno, druga sprememba 50€.
● Manj kot 14 dni je vsaka sprememba 50€. V primeru neprihoda bomo obračunali 100% vrednost

rezervacije
● V primeru krajšega bivanja se zaračuna 100% vrednost namestitve

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


