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Hotel Krvavec
Najboljši  smučarski  butičNi  hotel v  sloveNij i

z AČ U T I 

Slovenia's
Best Ski Boutique

Hotel



hotel 

Krvavec
Hotel Krvavec, ki stoji na navdušujočih 1600 metrih nadmorske višine, vam ponuja 

vse udobje, ki ga potrebujete za sproščujoč oddih z alpskim doživetjem. Po izboru World 
Ski Awards je bil Hotel Krvavec v letu 2020 izbran za Najboljši smučarski butični hotel v 
Sloveniji! Njegova lokacija tik ob smučišču tako nudi enostaven dostop do smučarskih 
prog, ki vam nudijo obilo užitkov in zabave čez cel dan. S 26 sobami, savno, restavracijo 

in barom poskrbi za udobno namestitev v gorskem vzdušju.

Smučarski center Krvavec
Smučarski center Krvavec je bil že peto leto zapored izbran za najboljše 

smučarsko središče pri nas s strani World Ski Awards! Krvavec je Ljubljani 
najbližje visokogorsko smučišče, oddaljeno le pol ure vožnje od prestolnice. 

Ponuja čudovite razglede in odlično pripravljene smučarske steze, ki se 
raztezajo na krvavških pobočjih 1450–1971 metrov nad morjem, kar omogoča 

popolne pogoje za smučanje na naravnem in tehničnem snegu.

od 22. 11. 2020 
do 25. 12. 2020

od 25. 12. 2020 
do 2. 1. 2021

od 2. 1. 2021
do 14. 3. 2021

od 14. 3. 2021
do 17. 4. 2021

Nočitev z zajtrkom 
v dvoposteljni ali 
večposteljni sobi

60,00 € 80,00 € 70,00 € 60,00 €

Polpenzion 
v dvoposteljni ali 
večposteljni sobi

70,00 € 90,00 € 80,00 € 70,00 €

Cenik velja za odraslo osebo.

Slovenia's
Best Ski Resort

Slovenia's
Best Ski Resort
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od 22. 11. 2020 
do 25. 12. 2020

od 25. 12. 2020 
do 2. 1. 2021

od 2. 1. 2021
do 14. 3. 2021

od 14. 3. 2021
do 17. 4. 2021

Nočitev z zajtrkom 
v dvoposteljnem ali 
večposteljnem apartmaju 
na odraslo osebo

50,00 € 70,00 € 60,00 € 50,00 €

Polpenzion 
v dvoposteljnem ali 
večposteljnem apartmaju 
na odraslo osebo

60,00 € 80,00 € 70,00 € 60,00 €

Apartma za 
2 osebi, najem 80,00 € 120,00 € 110,00 € 80,00 €

Apartma za 
4 osebe, najem 110,00 € 140,00 € 120,00 € 110,00 €

apartmajsk a hiša

Muštrinka
Muštrinka kot depandansa Hotela Krvavec predstavlja  idlilično hišo s petimi 

apartmaji približno 150 metrov pod Hotelom Krvavec. Obdana z visokimi 
smrekami s skupnim prostorom Jasl’ce nudi idealen pobeg iz mestnega vrveža za 

vse smučarske navdušence, ki imajo radi malenkost več zasebnosti.
Odlična lokacija pa poskrbi za direkten dostop na smučišče.

2-posteljni apartma

4-posteljni apartma

Število enot:
2-posteljni apartma (19 m2): 2
4-posteljni apartma (34 m2): 3



Ski opening
paket

First minute 10 % popust za rezervacije do 18. 12. 2020. 
Posebna ponudba: posebna nadgradnja paketa od nedelje (prijava) do 

petka (odjava): paket 3+2 v paket 4+3 ali paket 4+3 v paket 5+4!

Novoletni 
paket

First minute 10 % popust 
za rezervacije do 18. 12. 2020. 

Hotel Krvavec Apartmajska hiša Muštrinka

3+2 paket
3x polpenzion + 
2-dnevna vozovnica

239,00 € 219,00 €

4+3 paket
4x polpenzion + 
3-dnevna vozovnica

309,00 € 279,00 €

5+4 paket
5x polpenzion + 
4-dnevna vozovnica

379,00 € 339,00 €

6+5 paket
6x polpenzion + 
5-dnevna vozovnica

439,00 € 409,00 €

7+6 paket
7x polpenzion + 
6-dnevna vozovnica

509,00 € 469,00 €

25.  12.  2020 -  2.  1.  2021 22.  11.  -  25.  12.  2020 

polpenzion v dvoposteljni ali večposteljni sobi
smučarska vozovnica

silvesterska večerja z zabavo
savna 1 ura/dan/osebo2

snežna tuba3

Hotel Krvavec Apartmajska hiša Muštrinka

3+2 paket
3x polpenzion + 
2-dnevna vozovnica

379,00 € 349,00 €

4+3 paket
4x polpenzion + 
3-dnevna vozovnica

479,00 € 449,00 €

5+4 paket
5x polpenzion + 
4-dnevna vozovnica

589,00 € 539,00 €

6+5 paket
6x polpenzion + 
5-dnevna vozovnica

689,00 € 639,00 €

7+6 paket
7x polpenzion + 
6-dnevna vozovnica

799,00 € 729,00 €

Cenik velja za odraslo osebo. Cenik velja za odraslo osebo.

polpenzion v dvoposteljni ali večposteljni sobi
smučarska vozovnica

savna 1 ura/dan/osebo2

snežna tuba3



Ski 
paket

First minute 10 % popust 
za rezervacije do 18. 12. 2020.

Smučaj zastonj 
paket

Minimalno bivanje: 3 nočitve 

14.  3.  2021 -  30.  4.  2021 1 2.  1.  -  14.  3.  2021 

polpenzion v dvoposteljni ali večposteljni sobi
smučarska vozovnica

savna 1 ura/dan/osebo2

snežna tuba3

Hotel Krvavec Apartmajska hiša Muštrinka

3+2 paket
3x polpenzion + 
2-dnevna vozovnica

299,00 € 269,00 €

4+3 paket
4x polpenzion + 
3-dnevna vozovnica

389,00 € 359,00 €

5+4 paket
5x polpenzion + 
4-dnevna vozovnica

489,00 € 439,00 €

6+5 paket
6x polpenzion + 
5-dnevna vozovnica

589,00 € 529,00 €

7+6 paket
7x polpenzion + 
6-dnevna vozovnica

679,00 € 619,00 €

Hotel Krvavec Apartmajska hiša Muštrinka

polpenzion + 
dnevna vozovnica 70,00 € 60,00 €

Cenik velja za odraslo osebo.

Cenik velja za odraslo osebo.

polpenzion v dvoposteljni ali večposteljni sobi
smučarska vozovnica

savna 1 ura/dan/osebo2

snežna tuba3



 Vse cene so v EUR, DDV je vključen v ceni, veljajo od 14. 2. 2020. Hotel Krvavec 
si pridržuje pravico do spremembe cen. Pred rezervacijo in prihodom se 

seznanite z veljavnimi pogoji poslovanja Hotela Krvavec in RTC Krvavec, ki 
so na voljo na www.rtc-krvavec.si.  1Odvisno od odprtja/zaprtja smučarskega 

centra v zimski sezoni. 2Ob kupljenem paketu hotelskemu gostu pripada 1 ura 
savne/dan/osebo, ure se ne seštevajo. 3Ob kupljenem paketu so hotelski gostje 

upravičeni do uporabe snežnih tub v kolikor so na voljo in snežne razmere 
omogočajo uporabo.

dOPLAČILA
Turistična taksa
Enoposteljna soba 35,00 €/dan
Dodaten zajtrk 8,00 €/dan
Dodatno kosilo ali večerja 13,00 €/dan
Silvesterska večerja 50,00 €/osebo
Savna - hotelski gostje 10,00 €/osebo/vstop
Savna - zunanji 20,00 €/osebo/vstop
Zakup savne 2h - hotelski gostje 50,00 €
Zakup savne 2h - zunanji gostje 65,00 €
Otroška posteljica 10,00 €/dan
Domača žival 10,00 €/žival/dan
Ratrak večerja 99,00 €/2 osebi
Končno čiščenje Muštrinka 30,00 €/apartma

POPUSTI
Otroci do 6. leta v isti sobi s starši brezplačno
Otroci od 6. do 9,99 leta v isti sobi s starši 50 %
Otroci od 10. do 14,99 leta v isti sobi s starši 40 %



zimske aktivnosti 
na Krvavcu

Šola smučanja
Do pr(a)vih zavojev s strokovno usposobljenimi učitelji smučanja in deskanja na snegu.   

Izposoja opreme
Vrhunska izposoja smučarske in deskarske opreme ter 

dolgoletne izkušnje na področju servisa.

Nočno sankanje
Zabavno druženje s prijatelji in družino na osvetljenem sankališču. 

Hotelski gostje imajo 50 % popusta na nočno sankanje!

Turno smučanje
Ena najbolj priljubljenih oblik rekreacije v zimskem času 
se je preselila tudi na smučišča – ker smo radi v trendu, 

smo pripravili tudi posebno progo, SPEEDUP.

Snežni park
Namenjen je deskarjem in smučarjem, ki so jim triki na 
različnih objektih in skakalnicah nekaj povsem novega, 

kot tudi vsem, ki so v snežnih parkih že bolj domači.

Snowbiking
Popularna snežna kolesa so ravno prav avanturstična 
zabava za vse, ki ste radi na snegu. Ne glede na starost, 
fizične sposobnosti ali predznanje bo malo drugačno 
kolesarjenje nepozabno.

Večerja na zajli
Kabine kabinske žičnice se spremenijo v male zasebne 
restavracije s posebnim kulinaričnim okoljem. V objemu 
Kamniško-Savinjskih Alp lahko največ štiri osebe uživajo 
večerjo s tremi hodi.

Ratrak večerja
Doživite nepozabno romantično vožnjo z ratrakom na Vrh Krvavca in si ob 
idiličnih razgledih na Alpe prepustite tisočerm kapljicam penine. Spoznajte 
skrivnosti planine Krvavec in se na hotelski terasi v intimnem okolju, ob 
odprtem ognju, prepustite kulinaričnim presežkom naših kuharjev.

Wellness v Hotelu Krvavec
Prostor za oddih in sproščanje, ki vam nudi finski in infra rdečo savno 
ter masaže (ob predhodnem naročilu). Počivališče in zunanja savna sta 
opremljena s panoramskim steklom in ograjenim izhodom na sneg ter 
hkrati nudita idiličen razgled.

Plaža Krvavec
Priljubljena točka za poležavanje na ležalniku ali druženje na zunanji terasi z 
barom, ki razvaja z bogato izbiro pijač in domačimi kulinaričnimi dobrotami. 



Ambrož pod Krvavcem 50, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija
T: +386 51 350 830  |  E: booking@rtc-krvavec.si

www.rtc-krvavec.si

rtckrvavec RTCKrvavecHotelKrvavecKrvavec hotel_krvavec


