SLOVINSKO 2022

Strunjan – Salinera Resort
Praha – Strunjan 764 km, Brno – Strunjan 624 km, Ostrava – Strunjan 790 km, Písek – Strunjan
665 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.
Hotelový komplex Salinera Resort nabízí ubytování v hotelu Salinera****/***. Hotel
s výhledem na záliv a v docházkové vzdálenosti od nejbližší oblázkové pláže je obklopen
borovicemi a bujnou středomořskou vegetací. Pláž 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. Přímo u hotelu se nachází bioenergetický park, který využívá
tradiční léčebné metody a nabízí tak relaxaci v přírodním prostředí. Z resortu dojdete pěšky do
přírodní rezervace Strunjan nebo do historického centra Piranu, které leží 4,5 km daleko.
Hotel poskytuje tříhvězdičkové pokoje STANDARD, vybavené koupelnou se sprchou, fénem,
WC, TV, telefonem, Wi-Fi a čtyřhvězdičkové pokoje SUPERIOR po rekonstrukci, vybavené
klimatizací, koupelnou se sprchou, fénem, WC, TV, telefonem, Wi-Fi, mini-barem, balkonem.
Hotelové služby
Restaurace zaměřená na jídla mezinárodní kuchyně. Areta bar, plážový bar. Recepce 24 hodin,
dětský koutek, dětské hřiště, pláž, půjčovna kol, bezplatné parkoviště.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté využívají velký venkovní bazén a malý dětský bazén. Venkovní část
bazénového komplexu má velkou sluneční terasu s lehátky a slunečníky. V hotelu je k dispozici
krytý plavecký bazén s mořskou vodou, 2x whirlpool, dětský bazén (v červenci jsou uzavřeny).
Wellness centrum Syra nabízí léčebné a wellness procedury za poplatek. Součástí je svět saun
(turecká sauna, finská sauna, infračervená nebo istrijská bio sauna, ochlazovací bazén,
odpočívárna s lehátky) za poplatek.

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
(balkon, AC)
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
(balkon, AC, výhled na moře)
1 lůžk. pokoj SUPERIOR
(balkon, AC)
1 lůžk. pokoj SUPERIOR
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řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
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řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
s možností 1 přistýlky
(balkon, AC, výhled na moře)
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
1 lůžk. pokoj STANDARD

3.4. – 15.4.
18.4. – 13.5.
18.9. – 9.10.
1 290,-

15.4. – 18.4.
13.5. – 24.6.
4.9. – 18.9.
1 390,-

24.6. – 17.7.
21.8. – 4.9.

17.7. – 21.8.
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1 950,-

1 850,-

2 090,-

2 490,-

2 890,-

2 090,-

2 290,-

2 690,-

3 150,-

1 450,-

1 550,-

1 790,-

1 990,-

1 550,-

1 650,-

1 890,-

2 090,-

1 090,-

1 190,-

1 390,-

1 590,-

1 490,-

1 690,-

2 090,-

2 490,-

dětská postýlka pro dítě do 2 let / noc

210,-

210,-

210,-

210,-

přistýlka – dítě do 15 let v pokoji
SUPERIOR
přistýlka – osoba nad 15 let v pokoji
SUPERIOR
1x večeře – osoba nad 15 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1 190,-

1 190,-

1 190,-

1 190,-

1x večeře – dítě do 15 let

350,ZDARMA

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní, vstup do vnitřních bazénů (kromě července a srpna),
vstup do venkovních bazénů (v provozu od cca 15.6. do cca 15.9.), vstup na pláž, Wi-Fi,
parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2,50 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.

