
 

 

       Julské Alpy - Bled 
vlastní doprava 

GOZDNE VILE GLAMPING 
„kouzelné chatky“ – novinka !!! 

 
Speciální balíčky: 

„HAPPY BIRTHDAY HONEY!“: 1 noc pro 

2 osoby, využití venkovní vyhřívané dřevěné lázně, 
využití soukromé koupelny, snídaně formou 
piknikového koše do chatky, narozeninový dort pro 2, 
narozeninová výzdoba, láhev sektu a jahody 

1.4. – 1.6., 26.9. - 15.10. 
 

1.6. – 1.7., 26.8. - 26.9. 1.7. – 26.8. 

4 390,- 4 590,- 4 790,- 

 
„50 SHADES OF GREY“:  2 noci pro 2 osoby, 

využití venkovní vyhřívané dřevěné lázně, využití 
soukromé koupelny, 1x snídaně formou piknikového 
koše do chatky, láhev sektu a jahody, masáž při 
svíčkách, využití soukromé glamping sauny na 2 hodiny 

1.4. – 1.6., 26.9. - 15.10. 
 

1.6. – 1.7., 26.8. - 26.9. 1.7. – 26.8. 

6 990,- 7 290,- 7 590,- 
Cena vždy zahrnuje: ubytování na daný počet nocí, 
parkování, pobytovou taxu, registrační poplatek.                
 
Platnost od 11.2.2016       
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                     Julské Alpy - Bled 
vlastní doprava 

GOZDNE VILE GLAMPING 
„kouzelné chatky“ – novinka !!! 

Speciální balíčky: 

„LIKE LOVERS DO – A SEXY 
WEEKEND PACKAGE“:  2 noci pro 2 osoby, 

využití venkovní vyhřívané dřevěné lázně, využití 
soukromé koupelny, 2x snídaně formou piknikového 
koše do chatky, příručka Kámasútry, olejová jahodová 
masáž, věčeře „Gourmet“ ve venkovní lázni, láhev sektu 

1.4. – 1.6., 26.9. - 15.10. 
 

1.6. – 1.7., 26.8. - 26.9. 1.7. – 26.8. 

7 390,- 7 990,- 8 590,- 
 

„LOVE IS IN THE AIR“:  2 noci pro 2 osoby, 

využití venkovní vyhřívané dřevěné lázně, využití 
soukromé koupelny, 2x snídaně formou piknikového 
koše do chatky, láhev sektu a jahody, oběd nebo večeře 
na jezeře Bled (formou piknikového koše, pronájem 
dřevěné loďky na 2 hodiny), typický zákusek Bled 
Cream Cake v Park Café  

1.4. – 1.6., 26.9. - 15.10. 
 

1.6. – 1.7., 26.8. - 26.9. 1.7. – 26.8. 

7 790,- 7 990,- 8 290,- 
Cena vždy zahrnuje: ubytování na daný počet nocí, 
parkování, pobytovou taxu, registrační poplatek.                  
Platnost od 11.2.2016       
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