SLOVINSKO 2022
Portorož – hotel Histrion****
Praha – Portorož 768 km, Brno – Portorož 627 km, Ostrava – Portorož 793 km, Písek –
Portorož 669 km
COVID-19: S ohledem na výjimečnou situaci spojenou s pandemií Vás informujeme, že
v případě uzavření hranic garantujeme vrácení Vašich úhrad v plné výši, včetně pojištění.
Hotel Histrion charakterizuje exkluzivní poloha na pláži mezi historickými městy Portorož a
Piran. Nabízí vodní park, venkovní a krytý bazén a wellness centrum. Hosté mohou zdarma
využívat plážovou část hotelu Histrion nebo sousedního hotelu Vile Park (lehátka za
poplatek). Na výběr je množství sportovních a rekreačních programů pro všechny, kteří chtějí
pobyt v hotelu Histrion strávit co nejaktivněji.
Hotel nabízí zrekonstruované 1 a 2 lůžkové pokoje SUPERIOR a rodinné pokoje
ISTRIANA. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna se sprchou nebo vanou, fén, župan,
WC, TV, telefon, rádio, Wi-Fi zdarma, trezor, mini-bar, balkon s výhledem na Jaderské moře
nebo lagunu s jedinečným malým přístavem.
Hotelové služby
Hotelová restaurace podává místní a mezinárodní jídla. V hotelovém komplexu se nachází
hřiště, dárkový obchod, turistické informace, kasino, počítačový a dětský koutek. Hosté
mohou využívat hotelové parkoviště zdarma.
Fitness, wellness, sport
V hotelu je k dispozici vodní park Termaris. Vodní park je největší bazénový komplex
s vyhřívanou mořskou vodou na slovinském pobřeží, vodní plocha o rozloze více než
2 400 m², rozdělený na zónu odpočinku (bazény, vířivky, odpočívárny, venkovní terasa, bar
na bazénu) a zónu zábavných vodních aktivit. Dále hosté mohou za poplatek využívat svět
saun a masáží – Benedicta, rozprostírající se na ploše větší než 600 m². Jsou zde nabízeny
procedury s přírodními ingrediencemi jako je olivový olej, sůl, hrozny, růže a místní byliny,
aromaterapie, zvukové terapie, solná sauna a kosmetické procedury. Za poplatek pronájem
kol, tenis a potápění. Animační programy pro děti (červenec, srpen).
SLEVA 15 % za včasný nákup při závazné objednávce pobytu (= úhrada zálohy ve výši
50 %) do 31.1., platí pro pobyty v období 13.5. – 23.12. V sezóně 24.6. – 4.9. sleva platí
pouze při pobytu min. 7 nocí.
SLEVA 10 % za včasný nákup při závazné objednávce pobytu (= úhrada zálohy ve výši
50 %) do 31.3., platí pro pobyty v období 13.5. – 31.12. V sezóně 24.6. – 4.9. sleva platí
pouze při pobytu min. 7 nocí.
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Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní, vstup do vodního parku Termaris, Wi-Fi,
parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2,5 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti do 7 let zdarma,
děti 7-18 let 50 % – platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na
místě, parkování v garáži za poplatek 5 EUR / noc – platba na místě, pojištění léčebných
výloh a storno zájezdu.

