SLOVINSKO 2022

Izola – San Simon Resort
Praha – Izola 760 km, Brno – Izola 619 km, Ostrava – Izola 785 km, Písek – Izola 661 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 San Simon Resort se nachází v bujné středomořské zeleni v nedotčeném
rohu slovinského pobřeží, na místě, kde jsou stále vidět zbytky starověkého přístavu
Haliaetium z římských dob. Město Izola s bohatou historií a zajímavou architekturou je
vzdálené zhruba 15 minut chůze.
Hotelový resort leží přímo u moře, v rozlehlé zahradě, kde je k dispozici restaurace, bar,
dětské hřiště a mini klub pro děti, krytý bazén s vyhřívanou mořskou vodou v hotelu
Haliateum****(provoz kromě července a srpna), posilovna, Wellness a Spa v hotelu
Mirta**** (bylinná sauna, suchá finská sauna, infračervená sauna, římská parní lázeň, ledová
jeskyně, vířivka, široká nabídka relaxačních masáží), hřiště na plážový volejbal, tenisové
kurty, minigolf a v neposlední řadě mírně svažitá písečná pláž, jejíž část leží v akátovém háji
s přírodním stínem. Na pláži lze za příplatek využívat největší skluzavky na slovinském
pobřeží. 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. Pro hotelové
hosty je parkoviště zdarma. Animační programy pro děti (červenec, srpen).
V hotelovém komplexu San Simon Vám nabízíme ubytování ve dvou hotelech:
Hotel Haliaetum****
Hotel se zaměřuje na zajištění pohodlné dovolené pro rodiny s dětmi. Celkem má 32
rodinných pokojů a spoustu doplňkových služeb pro rodiny s dětmi, jako je dětské menu,
dětský koutek, dětské hřiště, mini klub. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s vanou /
sprchou, WC, fén, SAT-TV, Wi-Fi zdarma, trezor, mini-bar, balkon.
Hotelové služby: restaurace s výhledem na moře, aperitiv bar, recepce 24 hodin, směnárna,
obchod, internetový koutek, trezor, parkoviště.
Hotel Mirta****
Depandance Mirta má 43 dvoulůžkových pokojů s možností jedné nebo dvou přistýlek a
apartmá typu Junior. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna se sprchou, WC, fén, SAT-TV,
Wi-Fi zdarma, telefon, trezor, mini-bar, balkon s částečným výhledem na moře.
Hotelové služby: recepce se nachází v hotelu Haliaetum. Snídaně a večeře se podávají v
restauraci naproti hotelu.
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.

3.4. – 15.4.
18.4. – 13.5.
18.9. – 9.10.

15.4. – 18.4.
13.5. – 24.6.
4.9. – 18.9.

24.6. – 17.7.
21.8. – 4.9.

17.7. – 21.8.

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR

1 350,-

1 550,-

1 750,-

1 890,-

1 lůžk. pokoj SUPERIOR

1 950,-

2 350,-

2 790,-

2 990,-

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
s možností 1 přistýlky
řádné l. v rodinném pokoji SUPERIOR
s možností 2 přistýlek pro 2 děti do 15 let
dětská postýlka / noc

1 490,-

1 690,-

1 890,-

1 990,-

1 850,-

2 190,-

2 490,-

2 690,-

210,-

210,-

210,-

210,-

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1 dítě do 15 let na přistýlce v pokoji
SUPERIOR
1. a 2. dítě do 15 let na přistýlce
v rodinném pokoji SUPERIOR
1x večeře – osoba nad 15 let
1x večeře – dítě do 15 let

350,ZDARMA

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní, vstup na pláž, vstup do vnitřního plaveckého
bazénu (kromě července a srpna), Wi-Fi, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 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.
Poznámka: rodinný pokoj s možností 2 přistýlek (palandy).

