SPLOŠNI POGOJI
MOŽNA DOPLAČILA:
•
•
•
•
•
•
•

hišni ljubljenček (glede na povpraševanje): 15 €/dan,
pozna odjava iz apartmaja: 30 % cene dnevnega najema (možno v primeru
razpoložljivosti),
uporaba zasebnega Wellnessa (Jaccuzzi na terasi, savna in prostor za počitek s
kaminom) za 3 ure 140€,
sprostitvena Lavender masaža telesa 60 minut 60€.
kmečki zajtrk s skrbno izbranimi lokalnimi sestavinami v jedilnici ali terasi gospodarjeve
hiše: 15€/osebo,
domače kosilo ali večerja v jedilnici ali na terasi gospodarjeve hiše za skupine:
25€/osebo,
dodatno ležišče: 20 €/dan/osebo.

POPUSTI:
•
•

otroci do dopolnjenega 3. leta starosti: 100 %
posteljica za otroka do 3. leta starosti: 100%

ODPOVED REZERVACIJE:
•
•
•

rezervacija na dan prihoda velja do 24.00,
brezplačna odpoved rezervacije do 30 dni pred prihodom,
v primeru, da je rezervacija opravljena s plačilom akontacije, se akontacija vrne le v
primeru, ko ponudnik (Lavender Hill eco resort) enostransko odpove rezervacijo gostu.
V drugih primerih se akontacija ne vrača, lahko pa se po dogovoru prestavi na nov
termin.
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•
•
•
•

v primeru, da gost v namestitev ne pride, se zaračunava 100,00 % od zneska celotne
rezervacije,
v primeru odpovedi rezervacije do 30 dni pred prihodom, je le ta brezplačna,
v primeru odpovedi rezervacije 29 - 15 dni pred prihodom, se zaračunava 40 % od
zneska rezervacije,
v primeru odpovedi rezervacije 14 - 0 dni pred prihodom, se zaračunava 100 % od
zneska rezervacije.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Ponujamo vam možnost nakupa darilnega bona s storitvijo po vaši želji.
Prijava v apartma: med 14.00 in 20.00 uro na dan prihoda. V kolikor bo prihod ob kasnejši uri,
vas prosimo, da nas o tem vnaprej obvestite.
Odjava iz apartmaja: do 10.00 ure na dan odhoda.
Celotni znesek nočitve in morebitne ostale dodatne storitve (zajtrk, kosilo, večerja, wellness,
izbor vin, itd.) se poravna ob odhodu na recepciji, v kolikor ni bila nastanitev plačana vnaprej.
Bivanje za otroke do tretjega leta je brezplačno. Starejše otroke je ob rezervaciji potrebno
navesti.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@lavenderhill.si.
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