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!!MOŽNOST KORIŠČENJA TURISTIČNIH BONOV DO 30.6.2022!!

Nadstandardno doživetje na Pohorju
Poskrbeli smo tudi za ljubitelje narave, svežega zraka, dolgih sprehodov,
KOLESARJENJA s paketi GREEN GOLD v hotelu GRAND HOTEL BELLEVUE 4*
na Pohorju. Hotel se ponaša z veliko teraso, ki sprejme 100 oseb, s prekrasnim
pogledom na Maribor z okolico. Na njej vas bomo v naši brunarici razvajali s
toplimi napitki, različnimi brezalkoholnimi in alkoholnimi pijačami ter hrano.

H

Hotel je poleg odlične lokacije vsem dobro poznan
po izredni kulinariki, ki očara še tako zahtevnega
gosta. Na zunanji terasi lahko v lepem vremenu
okušamo lokalne dobrote ob prečudovitem
razgledu na drugo največje slovensko mesto
Maribor. Seveda med vikendi ne gre brez žive
glasbe in plesnih večerov.

otel se nahaja nad Mariborom na vrhu
vzpenjače, od koder je prečudovit razgled
na Maribor. Hotel stoji v objemu gozdov in
je idealen za pohodništvo, smučanje, razne druge
športne aktivnosti. V zimskem času pa seveda
smučanje. Smučarska proga, ki leži poleg hotela
je poznana po vsakoletnem tekmovanju ženske
smučarske elite po imenu Zlata lisica.

Hotel ima tudi svoj spa-center s savnami in
fitnesom. Ponujamo več vrst masaž.

Grand hotel Bellevue ima izredno pozicijo. Od
mariborskega letališča je oddaljen le 10 km, od
ljubljanskega letališča 136 km, od letališča Gradec
64 km, letališča Zagreb 121 km, beneškega letališča
369 km, letališča v Budimpešti 378 km in letališča
na Dunaju 279 km.

BELLEVUE
Maribor

Ravno tako za vaše goste organiziramo izlete po
Sloveniji (Maribor, Ljubljana z Bledom, Postojnska
jama s Predjamskim gradom in Kobilarna Lipica,
Benetke, Zagreb, Dunaj, Budimpešta …)
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• samopostrežni zajtrk in večerja,
• možnost priprave dietne hrane,
• neomejen vstop v Svet savn Wellness centra Bellevue (aroma parne
kopeli-turški savni, ekstremna finska savna, infra rdeči savni,
kromoterapevska savna laconium – blaga savna),
• neomejen vstop v fitnes,
• brezplačno parkirno mesto pred hotelom,
• brezplačni WI-FI.

Za rezervacije do 1.4.2022 ( ali do preklica ) dodatni 10 % popust ob vplačilu 30 % akontacije.

!!MOŽNOST KORIŠČENJA TURISTIČNIH BONOV DO 30.6.2022!!
MAREC • (OD 14.3.) • APRIL • MAJ • JUNIJ • SEPTEMBER • OKTOBER (DO 23.10.) • NOVEMBER • DECEMBER (DO 9.12.)
2 NOČITVI s POLPENZIONOM v EUR na osebo / TIP SOBE
Enoposteljna soba
Dvoposteljna soba
Dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem
Soba 2+2
Family suites

AKCIJSKA CENA

DODATNI DAN

160,00
120,00
120,00
140,00
160,00

78,00
58,00
58,00
68,00
78,00

AKCIJSKA CENA

DODATNI DAN

180,00
140,00
140,00
160,00
180,00

88,00
68,00
68,00
78,00
88,00

JULIJ • AVGUST
2 NOČITVI s POLPENZIONOM v EUR na osebo / TIP SOBE
Enoposteljna soba
Dvoposteljna soba
Dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem
Soba 2+2
Family suites

OKTOBER (OD 23.10.) • DECEMBER (OD 9.12. DO 25.12.)
2 NOČITVI s POLPENZIONOM v EUR na osebo / TIP SOBE
Enoposteljna soba
Dvoposteljna soba
Dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem
Soba 2+2
Family suites

AKCIJSKA CENA

DODATNI DAN

200,00
160,00
160,00
180,00
200,00

98,00
78,00
78,00
88,00
98,00

DECEMBER (OD 25.12.) • JANUAR (DO 2.1.2023)
2 NOČITVI s POLPENZIONOM v EUR na osebo / TIP SOBE
Enoposteljna soba
Dvoposteljna soba
Dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem
Soba 2+2
Family suites
Popusti:
• otrok do 6. leta v sobi s starši BREZPLAČNO,
• otrok od 6. do 12. leta starosti v sobi s starši na pomožnem ležišču 50% popust,
• otrok od 6. do 12. leta starosti v sobi z enim odraslim na osnovnem ležišču 30% popust,
• Soba 2+2 in Family suites: prvi otrok od 0 do 6 let 100 %, 6 do 12 let 50 %, drugi otrok
od 0 do 6 let 50 %, 6 do 12 let 30 % popust,
• tretja oseba v sobi na dodatnem ležišču 20% popust (odrasli, otroci od 12- 18 let).
• Nočitev z zajtrkom 7 eur popusta na noč na ceno HB.

AKCIJSKA CENA

DODATNI DAN

240,00
200,00
200,00
220,00
240,00

118,00
98,00
98,00
108,00
118,00

Doplačila po osebi na dan:
• Kosilo: 15,00 EUR, soba z balkonom: 8,00 EUR,
otroška posteljica: 5,00 EUR,
• turistična taksa: 2,50 EUR / osebi (obvezno
doplačilo),
• hotelska prijava 1,00 EUR (enkratno plačilo za
osebe nad 18 let).

Grand Hotel Bellevue - Na slemenu 35, 2208 Pohorje
t. 02 607 51 00 m. 031 691 554 recepcija@ghbellevue.si www.ghbellevue.si

