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3. 1. – 31. 5. 2022
1. 10. – 28. 12. 2022

1. 6. – 30. 9. 2022
29. 12. – 2. 1. 2023

Romantično gnezdece

180 €

200 €

Romantično gnezdece z bralno nišo

195 €

215 €

Razkošno gnezdece s savno

240 €

260 €

CENIK 2022

Romantično gnezdece
Romantično gnezdece z bralno nišo

(17m2+balkon, postelja 160 cm)
(20m2+balkon, postelja 180 cm)

Cena nočitve vključuje: najem sobe, zajtrk, sproščanje v skupni finski savni in zunanjem jacuzziju, posteljno perilo, brisače, kopalni
plašč, copate, sušilec za lase, WIFI dostop, klimatsko napravo, TV, hladilnik, aparat za kavo in grelnik vode, sef, končno čiščenje,
parkirišče, uporabo koles (glede na razpoložljivost).

Razkošno gnezdece s savno

(22m2+balkon)

Cena nočitve vključuje: najem sobe, zajtrk, uporaba zasebne savne in zunanje kadi, sproščanje v skupni finski savni in zunanjem
jacuzziju, posteljno perilo, brisače, kopalni plašč, copate, sušilec za lase, klimatsko napravo, TV, hladilnik, aparat za kavo in grelnik
vode, sef, copate, končno čiščenje, WIFI dostop, parkirišče, uporabo koles (glede na razpoložljivost).

Minimalna doba bivanja je 2 dni oz. po dogovoru.

Cenik velja od 1. 3. 2022 Vse cene so v evrih (€) in vključujejo 9,5 % DDV.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Gozdna vasica Theodosius forest village / Vrhpolje 165 / 5271 Vipava I +38631308473 I info@theodosius.si I www.theodosius.si
Theodosius d.o.o. / Vrhpolje 67c / 5271 Vipava
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Doplačila:
Postrežba zajtrka v sobo
Večerja po izboru gosta Theodosius (a la carte)
Turistična in promocijska taksa

10 eur/dan
Po ceniku
2 eur/os./dan, otroci od 7. do 18. leta 1 € /os./dan

Popusti:
Bivanje 3 dni in več 7 % popust

Rezervacija:
Za potrditev rezervacije je potrebno vplačilo akontacije. Rezervacijo lahko opravite preko spletne strani ali Vam ponudbo s pozivom
za plačilo pošljemo mi.

Voucherje oz. turistične bone sprejemamo:
Ob odhodu vplačano akontacijo, oz. razliko, vrnemo na Vaš bančni račun.

Pogoji odpovedi rezervacije:
Brezplačna odpoved rezervacije do 15 dni pred prihodom;
v primeru odpovedi rezervacije 14-5 dni pred prihodom, se zaračunava 50 % od zneska rezervacije;
v primeru odpovedi rezervacije od 4 dni oz. na dan prihoda, se zaračunava 100 % od zneska rezervacije.
Pri predčasnem odhodu je potrebno plačali preostale dni rezervacije. V primerih odpovedi rezervacije zaradi višje sile veljajo
drugačni pogoji za povračilo akontacije.

Dodatne informacije:
Prihod in namestitev v sobe je možna od 14.ure dalje (s prejeto kodo lahko vstopite kadarkoli, tudi po 18.uri).
Prijava na recepciji poteka med 15. in 18.uro oz. po dogovoru.
Odjava do 10. ure.
Poznejši odjava je mogoča ob predhodnem dogovoru.

Zajtrk je na voljo med 8 .in 10. uro oz. po dogovoru.
V sobi ni možno dodatno ležišče.

Dodatna ponudba:
Počitek v čebelnjaku, najem električnih koles, vodeni ogledi, degustacije vina, organizirani prevozi, izleti, dodatne aktivnosti, itd. se
obračunajo dodatno po veljavnem ceniku.
Možnost nakupa darilnega bona s storitvijo po vaši želji.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@theodosius.si ali telefonski št. 00386 31 308 473.

Cenik velja od 1. 3. 2022 Vse cene so v evrih (€) in vključujejo 9,5 % DDV.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Gozdna vasica Theodosius forest village / Vrhpolje 165 / 5271 Vipava I +38631308473 I info@theodosius.si I www.theodosius.si
Theodosius d.o.o. / Vrhpolje 67c / 5271 Vipava

