SLOVINSKO 2022
Portorož – Grand Hotel Bernardin*****
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.
Prestižní Grand Hotel Bernardin leží přímo u moře mezi městy Portorož a Piran. Nabízí
vynikající wellness centrum Paradise Spa se saunami a různými masážemi a krytý bazén s
vyhřívanou mořskou vodou. Hotel má luxusní soukromou pláž, která je oficiálně v provozu
od 15.6. – 15.9. Provoz může být upraven dle počasí. Pláž je možno využívat i mimo toto
období, ale s omezenou nabídkou služeb.
Hotel poskytuje ubytování v pokojích DELUXE, rodinných pokojích DELUXE a
SUITECH. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna se sprchou nebo vanou, fén, župan, WC,
SAT-TV s plochou obrazovkou, telefon, rádio, Wi-Fi zdarma, trezor, mini-bar, balkon
s výhledem na Jaderské moře.
Hotelové služby
Hosté mohou navštívit 2 gurmánské restaurace, které připravují pokrmy moderní slovinské a
středomořské kuchyně. Na místě je i několik café barů, piano bar, prostorná terasa a největší
kongresové centrum Slovinska. Hostům hotelu je k dispozici bezplatné parkování na
hotelovém parkovišti nebo parkování v garáži za poplatek.
Fitness, wellness, sport
Wellness centrum Paradise nabízí krytý bazén s mořskou vodou, saunu (za poplatek), vířivku,
posilovnu. V červenci a v srpnu je wellness uzavřeno. Hosté hotelu mohou dále využívat od
cca 1.7. vodní park Termaris, který je od hotelu Bernardin vzdálen cca 400 m a nachází se v
hotelu Histrion. 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.

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji DELUXE
(balkon, výhled na moře)
1 lůžk. pokoj DELUXE
(balkon, výhled na moře)
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji DELUXE
s možností 1 přistýlky pro dítě do 12
let (balkon, výhled na moře)
řádné l. ve 2 lůžk. rodinném pokoji
DELUXE s možností 2 přistýlek pro
2 děti do 12 let (balkon)
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUITE
s možností 1 přistýlky pro 1 dítě do
12 let (balkon, výhled na moře)
dětská postýlka / noc
1 dítě do 12 let na přistýlce v pokoji
DELUXE
1. a 2. dítě do 12 let na přistýlce
v rodinném pokoji DELUXE
přistýlka – osoby nad 12 let
1x večeře
1x večeře – dítě 2-12 let

3.4. – 15.4.
18.4. – 13.5.
18.9. – 9.10.
1 890,-

15.4. – 18.4.
13.5. – 24.6.
4.9. – 18.9.
2 350,-

24.6. – 17.7.
21.8. – 4.9.

17.7. – 21.8.

2 650,-

2 950,-

3 090,-

3 950,-

4 550,-

5 190,-

2 250,-

2 650,-

2 990,-

3 290,-

2 550,-

2 990,-

3 290,-

3 590,-

3 490,-

4 350,-

4 990,-

5 590,-

210,ZDARMA

210,ZDARMA

210,ZDARMA

210,ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1 490,-

1 490,-

1 490,-

1 490,-

560,280,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní, vstup do hotelového wellness centra Paradise
(kromě období července a srpna, vstup nezahrnuje vstup do sauny) a na hotelovou pláž, vstup
do vodního parku Termaris, který se nachází v hotelu Histrion, zapůjčení županu, 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.

