Dragi gost,
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in za izbiro hotela z najvišjo nadmorsko višino v Sloveniji, ki se
nahaja na najboljšem slovenskem smučišču od leta 2016. To informacijsko mapo smo pripravili z
namenom, da bi vaše bivanje v hotelu Krvavec bilo kakovostno in udobno.
Želimo, da so vaše počitnice v hotelu in na gori Krvavec nepozabne!
Ekipa Hotela Krvavec

Uporabne informacije
Internet
Free Wi-Fi
Ime: Free-Hotel Krvavec
Ta Wi-fi ne zahteva gesla.

Naslov:

Recepcija:

Prijava
Odjava

Hotel Krvavec
Ambrož pod Krvavcem 50
SI-4207
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija

T + 386 (0)51 350 830
E booking@rtc-krvavec.si
I www.rtc-krvavec.si

po 14:00
do 10:00

Zajtrk
7:00 – 9:00
Večerja 18:00 – 20:00
Klic v sili
Policija

112
113

Ob prijavi boste morali izpolniti obrazec, ki se uporablja za pošiljanje informacij in statističnih podatkov
o naših hotelih na slovensko ministrstvo za notranje zadeve.

Obratovalni čas
Hotel Krvavec
Recepcija
Bar
Samopostrežna restavracija
Hotelska restavracija
Plaža; restavracija
Savna
Fun room

Poletje
9:00 – 21:00
7:00 – 22:00
8:00 – 9:30
19:00 – 21:00
8:00 – 17:00
10:00 – 21:00
8:00 – 23:00

Zima
7:30 – 19:00
7:00 – 22:00
10:00 – 16:00
7:00 – 9:00
18:00 – 20:00
8:00 – 16:00
10:00 – 21:00
8:00 – 23:00

Planina Krvavec
Smučišče Krvavec
Kabinska žičnica
Poletni park Krvavec
Bike park Krvavec

Poletje
9:00 – 19:00
10:00 – 18:00
9:00 – 19:00

Zima
8:15 – 16:00
8:00 – 17:00
-
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Namestitev
Hotel z največjo nadmorsko višino v Sloveniji se nahaja na 1600 metrih nadmorske višine in ponuja vse,
kar potrebujete za udobne in sproščujoče počitnice. Ponuja 26 sob z 94 posteljami, 3 savne, družabne
igre, wi-fi, restavracijo, bar in sejno sobo (s projektorjem). Sobe v gorskem slogu so opremljene s
pohištvom iz masivnega lesa in vsem, kar potrebujete za prijeten oddih v katerem koli letnem času
(tuš, WC, sušilec za lase, satelitsko televizijo, Wi-Fi).

Restavracija in bar
Vljudno hotelsko osebje bo v tem prijetnem gorskem vzdušju skrbelo za vas skozi vaše počitnice. Bogat
zajtrk in okusna večerja sta vedno kulinarični doživetji. Čez dan je na voljo velika samopostrežna
restavracija. Nekaj pijač in prigrizkov vas čaka tudi na priljubljeni Plaži, zunanji terasi z barom, ki se
nahaja tik pred hotelom. To je glavno mesto za sprostitev, zabavo ali preprosto druženje s kolegi in
ljubitelji smučanja ter deskanja.

Fun room
V kleti je prostorna soba z igralnimi avtomati: namizni nogomet, namizni hokej, biljard, pikado.
Igralne avtomate lahko uporabljate z žetoni, katere lahko kupite v avtomatu za žetone v Fun Room-u.

Savna
Prostor za sprostitev v pritličju hotela ima čudovit pogled na naravo iz zunanje savne in ponuja tudi
notranjo finsko ter infrardečo savno. Savne so odlične za kurjenje kalorij in za splošno dobro počutje.
Rezervacija je obvezna na recepciji hotela.
Delovni čas je vsak dan med 10:00 in 21:00. Savno je možno uporabljati tudi izven tega obdobja, vendar
le ob predhodni rezervaciji.
Cena savne vključuje tudi čiste brisače ter hladne in tople napitke.
Cena: 10 € / vstop

Zimsko doživetje
V zimski sezoni je naš hotel odlično izhodišče za smučanje, deskanje na snegu in druge zimske
aktivnosti. Nahaja se v osrčju smučišča Krvavec, tik ob pobočju. Smučarski center Krvavec ponuja
čudovit razgled in smučišča, ki se nahajajo med 1450 m in 1971 m nadmorske višine, kar zagotavlja
odlične smučarske pogoje. Zaradi različnih smučarskih prog je Krvavec primeren za vse, od začetnikov
do profesionalnih smučarjev.
V zimski sezoni je na voljo široka paleta dodatne ponudbe. Šola smučanja (alpsko smučanje, carving,
telemark, deskanje na snegu), izposoja in servis smučarske opreme, snežni park, proga za začetnike,
otroško igrišče, dirkalna proga, proga na elektronski merilnik časa, proga z ne steptanim snegom,
strmina s ''kuclji'' (mogul smučanje), nočno sankanje, airboard, snowbiking, garderoba, restavracije in
brezplačno parkiranje.
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Poletno doživetje
V poletnem času smučišče na najvišji višini postane prijazna oaza za pohodnike in gorske kolesarje. Ker
se nahaja na visoki nadmorski višini, se v visokogorju Krvavec umaknete od vročega hrupnega
mestnega življenja, saj ponuja zmerne temperature in svež gorski zrak. Krvavec ustvari atmosfero
čudovite narave in mlekarstva, skupaj s čudovitim pogledom na Ljubljansko kotlino, Julijske Alpe in
Kamniško-Savinjske Alpe.
Dodatna ponudba v poletnem času
Poletni park Krvavec, Kolesarski park Krvavec (Cross-country, downhill) pohodniške poti, visokogorske
steze, izposoja koles, zgodovinska pot, sveta maša v Plečnikovi kapeli Snežne Marije, zdravilna zelišča
in slastne domače kulinarične dobrote.

Doživite raznolikost
Družinske počitnice
Hotel Krvavec je predvsem družinski hotel. Odlična lokacija, družinam prijazne sobe, široka paleta
zimskih in poletnih aktivnosti v visokogorju, prijetno hotelsko osebje in še veliko več, dajejo našim
gostom prijazno družinsko vzdušje ter bodo pripomogli k temu, da bodo vaše počitnice zagotovo
postale brezskrbne in se boste radi vračali znova.
Visokogorski pripravljalni treningi za športnike
Učinek velike nadmorske višine je med športniki zelo pozitivno sprejet. Potem ko so nekaj dni preživeli
v teh pogojih, se športniki vrnejo na normalno, zmerno višino in njihova telesa veliko bolje izkoristijo
kisik, ki ga vdihnejo.
Zato so športniki v boljši fizični formi kot prej, Krvavško visokogorje je tako najboljša telovadnica v
katerem koli letnem času.
Poslovni dogodki in team buildingi
Sproščeno neformalno druženje v naravi je vedno odlično za sodelavce, da ustvarijo dobre odnose in
se povežejo s podjetjem. Mi, ekipa Krvavec, vse leto spodbujamo zabavna druženja v naravi. Vedno
prilagajamo obliko in vsebino glede na potrebe naročnika, kar pomeni, da je vsak program individualno
oblikovan in prilagojen strukturi udeležencev.
Poroke in praznovanja
Poroka na Krvavcu je posebna, saj lahko vaši gostje uživajo v čudovitem razgledu z najvišje ležečega
hotela v Sloveniji, svežem zraku in čudovitih gorah. Čudovito je tudi v zimskem času, saj se lahko vsakdo
s kabinsko žičnico povzpne do lokacije za poroko. Nevesta in ženin imata različne možnosti prihoda; s
sedežnico, snežnimi sanmi, pasjimi sanmi ali smučanjem.
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Dodatna ponudba
Smučarska šola in izposoja smučarke opreme
Za šolo smučanja poskrbi Jecom Sport. Imajo široko paleto treningov in lekcij za smučanje in deskanje,
ponujajo tudi izposojo in servis smučarske opreme. Šola smučanja Jecom Sport se nahaja ob zgornji
postaji kabinske žičnice.
Več informacij: Jecom sport

Dnevno sankanje
Dnevno sankanje je možno kadar koli v delovnem času smučišča Krvavec. Ob otroškem igrišču na Kriški
planini je poseben klanec za sankanje. Na vrhu pobočja je na voljo otroški transportni trak.
Uporaba tega transportnega traku je brezplačna.
Sankanje je možno tudi v Podgradišču. Lokacija je poleg sedežnice Zvoh.
Informacije o najemu sani: Info točka

Nočno sankanje
Vsak petek in soboto skozi celotno zimsko sezono organiziramo sankanje s profesionalnimi lesenimi
sankami. Razen v primeru slabega vremena (megla, dež, močan veter, pomanjkanje snega). Vsak
udeleženec za čas sankanja dobi tudi naglavno svetilko. Sankanje poteka na pobočju Tiha Dolina s
sedežnico Tiha dolina, ki traja od 16.30 do 19. ure.
Rezervacije: Jecom Sport, Info točka

Poletni park Krvavec
Poletni park aktivnih in zabavnih dogodivščin je odličen kraj za družine z otroki, mladino ter za
posameznike. Naša široka paleta dejavnosti vključuje pustolovski park, kolesarski park, gorske gokarte, gorske skiroje, plezalni stolp, trampoline, lokostrelstvo, slackline, frizbi golf in spust s tubami.
Park je odprt skozi celotno poletno sezono, razen v primeru slabega vremena (megla, dež, močan
veter).
Več informacij: Info točka, Jecom sport
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Hišna pravila
1. Vaša soba vam je na dan prihoda na voljo od 14:00.
2. Vaša soba vam je na dan odhoda na voljo do 10.00 zjutraj.
3. Če gost ne sprosti sobe do 10. ure, se mu obračuna 50 % cene bivanja za podaljšano uporabo
sobe do 16. ure (po 16. uri pa 100 %).
4. V sobi je delovanje radiatorjev daljinsko vodeno. Če vam temperatura ne ustreza, prosim o
tem obvestite hotelsko recepcijo. Za polomljen ventil vam bomo primorani zaračunati 100 €.
5. Ob prihodu mora gost predložiti identifikacijski dokument s fotografijo in izpolniti obrazec za
prijavo. Hotel Krvavec sprejema naslednje kreditne kartice: MasterCard, Visa, Diners, Maestro.
Čekov ne sprejemamo.
6. Neprijavljeni ljudje v hotelu ne smejo prenočiti.
7. Skrbite za okolje in varčujte z vodo ter elektriko. Preden zapustite sobo, zaprite vse vodne pipe
in izklopite vse luči in električne naprave.
8. Brez žični internet je na voljo povsod v hotelu.
9. Ob spodnji postaji kabinske žičnice je na voljo veliko brezplačno parkirišče. Ob hotelu je tudi
parkirišče, ki pa ga v zimskem času zaradi snega in ledu ni priporočljivo uporabljati.
10. Svojo smučarsko opremo lahko puščate v smučarski sobi v pritličju hotela. Prostor je zaklenjen
vsak dan po 18. uri. Hotel Krvavec ne odgovarja za opremo v smučarski sobi.
11. Savna je na voljo gostom hotela in drugim osebam. Delovni čas je vsak dan med 10:00 - 21:00.
12. V hotelske sobe ni dovoljeno prinašati lastne hrane in pijače. Široka ponudba hrane in pijače
je na voljo v hotelski restavraciji, zunanji restavraciji Plaža in drugih krajih smučišča Krvavec.
13. Ne poškodujte in ne vzemite nobenega hotelskega inventarja s seboj. Gostje so finančno
odgovorni za škodo, ki jo povzročijo sami ali ljudje, ki jih obiščejo.
14. Vse storitve imajo vnaprej dogovorjeno ceno in jih je treba plačati po zaključku storitve.
15. Na dan odhoda morajo gostje plačati tudi turistično takso po ceniku.
14. Dodatne storitve, ki niso vključene v prvotno ceno, je treba plačati po opravljeni storitvi ali po
odhodu.
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Pogoji poslovanja
Hotel Krvavec, RTC Krvavec d. o. o.
1. Ti pogoji poslovanja se sklicujejo na vse rezervacije, najeme in
dogovore o uporabi namestitvenih ali gostinskih kapacitet v
infrastrukturi Hotel Krvavec, s katero upravlja podjetje RTC
Krvavec d.o.o..
2. Pogoji poslovanja se ravnajo v skladu z zakoni, veljavnimi v
Republiki Sloveniji. Vse ostale situacije, ki bi morebiti nastale v
povezave z njimi in jih ne bi bilo mogoče sporazumno rešiti,
ureja pristojno sodišče v Kranju.

12. Račun za vse opravljene storitve v Hotelu Krvavec lahko
poravnate z gotovino, plačilno in kreditno kartico ter v celoti po
predračunu. V Hotelu Krvavec sprejemamo naslednje kreditne
kartice; MasterCard, Visa, Diners in Maestro. Čekov ne
sprejemamo.
13. Cena za nastanitev se poviša za znesek turistične takse.
Turistično takso je treba poravnati za vse dni nastanitve.

3. Vse cene vključujejo DDV. RTC Krvavec d.o.o. si pridružuje
pravico spremeniti cene brez predhodnega opozorila. Če se
cena spremeni v času, ko je gost že opravil rezervacijo,
sprememba na njegovo rezervacijo ne vpliva.

14. Preloženi datum rezervacije se ne zaračuna, če zmogljivosti
to omogočajo.

4. RTC d.o.o. ne prevzema odgovornosti za izgubo, poškodbo,
stroške ali druge zahtevke za povrnitev škode, ki temeljijo na
nepopolnih, nekorektnih, nenatančnih, nečitljivih, v napačni
obliki izdelanih poročilih s strani stranke, ali nastalih zaradi
poznega prihoda ali neprihoda ali zaradi katerekoli situacije, ki
je nastala po krivdi stranke.
5. Kljub našim prizadevanjem, da bi bile informacije na spletu
vedno točne in natančne, ne sprejemamo odgovornosti za
morebitne napake ali pomanjkljivosti in si pridržujemo pravico,
kadar koli jih spreminjati, popravljati, dodajati ali brisati.
6. Razpoložljivost sob po ceni, objavljeni na spletni strani, je
lahko omejena ali nedostopna v določenih obdobjih.
7. Na dan odhoda je soba gostom na voljo do 10. ure. Če gost ne
sprosti sobe do 10. ure, se mu obračuna 50 % cene bivanja za
podaljšano uporabo sobe do 16. ure (po 16. uri pa 100 %).
8. Otroci do nedopolnjenega 6. leta starosti, ki bivajo v isti sobi z
dvema odraslima (v sobah, kjer je to mogoče) in ne koristijo
dodatnega ležišča, bivajo brezplačno. V primeru, da je potrebna
otroška posteljica, je to potrebno zapisati v opombe ob času
rezervacije ali predhodno opozoriti osebje. Če stranka tega ne
stori, RTC Krvavec ne prevzema odgovornosti in ne zagotavlja
razpoložljivosti otroške posteljice.
9. Otroci, stari od 6. do nedopolnjenega 10. leta, ki bivajo v isti
sobi z dvema odraslima in koristijo dodatno ležišče, so
upravičeni do 50% popusta na redno ceno. Otroci od 10 do
nedopolnjenega 15. leta, ki bivajo v isti sobi z dvema odraslima
in koristijo dodatno ležišče, so upravičeni do 40% popusta.
10. RTC Krvavec d.o.o. ne sprejema nobene odgovornosti za
varnost vozil ali za poškodbe vozil, ki bi nastale na posestvu,
razen če poškodbe na avtomobilih gostov nastanejo zaradi
malomarnosti osebja.

11. Ob prihodu je gost dolžan predložiti osebni dokument s sliko
ter izpolniti prijavni obrazec.

15. V primeru odpovedi (razen v izjemnih okoliščinah) se znesek
akontacije zadrži.
16. V primeru predčasnega odhoda se zaračuna celotna
rezervacija.
17. Rezervacija se potrdi, ko je plačano predplačilo v višini 50%
celotnega zneska.
18. Odpoved rezervacije je možna 21 dni pred prihodom, po
tem roku predplačil ne vračamo. V primeru višje sile (bolezen,
smrt v družini,..) se z dokazilom predplačilo lahko prenese na
naslednjo rezervacijo. Predplačilo mora biti koriščeno v roku
enega leta po odpovedi rezervacije.
19. Vsaka odpoved rezervacije mora biti v pisni obliki in začne
veljati, ko jo prejme in potrdi hotelska recepcija
20. Pridržujemo si pravico do zavrnitve rezervacije in v posebnih
okoliščinah pravico do preklica, prilagoditve ali spreminjanja
vašega aranžmaja. Če moramo rezervacijo preklicati, prilagoditi
ali spremeniti, se bomo po najboljših močeh potrudili, da bomo
ponudili alternativni termin. Če naše alternativne ponudbe ne
boste sprejeli, vam bomo vrnili ves položen denar.
21. RTC Krvavec d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe zgoraj
navedenih pogojev poslovanja in pogojev navedenih na prejeti
ponudbi za bivanje v Hotelu Krvavec in Apartmajski hiši
Muštrinka. RTC Krvavec d.o.o. si pridržuje pravico do
spremembe ali odpovedi pogodbe med gostom in RTC Krvavec
d.o.o., če je to potrebno zaradi višje sile na kar RTC Krvavec
nima vpliva. V tem primeru RTC Krvavec vrne ves denar, ki ga je
prejel s strani gosta. Odgovornost RTC Krvavca je omejena na
vrnitev pologa. RTC Krvavec ni odgovoren za katero koli drugo
nastalo škodo.
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