SLOVINSKO 2020
SLOVINSKO – autobusem – pobyty u moře – NOVINKA
Portorož – hotel Histrion****
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. 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. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna
se sprchou, fén a toaletní potřeby zdarma, 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
Součástí komplexu jsou čtyři restaurace. Na terase restaurace Barka si v létě můžete
vychutnat výtečné speciality středomořské kuchyně, originální sezonní pokrmy, výborné
grilované maso nebo vybírat z široké nabídky lahodných vín. Bohaté snídaně jsou podávané v
restauraci Pristan na prvním patře, která klade velký důraz na rozmanitost a čerstvost. V
přízemí najdete italskou restauraci Taverna Mediteran, s nabídkou italských specialit včetně
různých druhů těstovin a slavných italských slaných koláčů. Jídlo je servírované v zimní
zahradě s nádherným výhledem na moře. Hned vedle kasina na prvním patře se nachází
elegantní restaurace Mesečeva s nabídkou výborných delikates. V létě se hosté mohou
občerstvit v hotelovém baru na pláži.
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 nově zrekonstruovaný vodní park Termaris (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 (tobogány, lezecká stěna). Ve světě saun a
masáží Benedicta, rozprostírající se na ploše větší než 600 m², jsou nabízeny procedury
s přírodními ingrediencemi jako je olivový olej, sůl, hrozny, růže a místní byliny,
aromaterapie, zvukové terapie, solná sauna a kosmetické procedury.

Strunjan – hotel Salinera****
Hotel s výhledem na záliv a v docházkové vzdálenosti od nejbližší pláže, je obklopen
borovicemi a bujnou středomořskou vegetací. Přímo u hotelu se nachází krásný
bioenergetický park, který využívá tradiční léčebné metody a nabízí tak relaxaci v přírodním
prostředí. K dispozici jsou dále vnitřní a venkovní bazény s mořskou vodou a wellness
centrum Syra, kde si můžete vychutnat různé kosmetické procedury a masáže. Z resortu
dojdete pěšky do přírodní rezervace Strunjan nebo do historického centra Piranu, které leží
4,5 km daleko. Na místě se můžete věnovat cyklistice, procházkám v přírodě, pěší turistice a
dalším aktivitám.
Hotel nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje, apartmány s možností přistýlek. Vybavení pokojů:
klimatizace v některých pokojích, koupelna se sprchou, fén a toaletní potřeby zdarma, WC,

SAT-TV, Wi-Fi zdarma, trezor, mini-bar, balkon s výhledem na Jaderské moře nebo lagunu s
jedinečným malým přístavem.
Hotelové služby
Restaurace zaměřená na jídla mezinárodní kuchyně, Areta bar, plážový bar. Recepce 24 hod.,
Wi-Fi připojení ve společných prostorách zdarma, dětský koutek, dětské hřiště, animační
programy pro děti, půjčovna kol, parkoviště.
Fitness, wellness, sport
Součástí komplexu je wellness centrum Syra s krytým bazénem s mořskou vodou a dětským
brouzdalištěm, velký venkovní bazén s mořskou vodou a menší dětský bazén. Hosté mohou
využit slunečníky a lehátka. Velká zahrada s bazény sahá až k pláži.
Najdete zde rovněž svět saun s bylinkovou saunou, finskou saunou, infra saunou, parní lázní,
vířivkou, soláriem a nabídkou masáží. Nechybí ani kosmetické služby včetně manikúry a
pedikúry, tělového peelingu, detoxikace a meditačních technik.

Izola – hotelový resort San Simon****
Hotelový resort San Simon 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****, 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. Pro hotelové hosty je parkoviště
zdarma.
V tomto hotelovém komplexu San Simon Vám nabízíme dva hotely:
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. Na vyžádání základní sada péče o děti v pokojích.
Rodiče tak mohou relaxovat a děti stráví dovolenou plnou nových zážitků. Vybavení pokojů:
klimatizace, koupelna s vanou / sprchou, WC, fén a toaletní potřeby zdarma, 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. Všechny pokoje mají klimatizaci, koupelnu se sprchou, WC, fén, SATTV, Wi-Fi zdarma, telefon, trezor, mini-bar a balkon s částečným výhledem na moře.
Hotelové služby
Recepce se nachází v hotelu Haliaetum. Snídaně a večeře se podávají v restauraci naproti
hotelu.

Portorož – hotel Histrion****
Termíny
počet trasa
řádné l.
nocí
ve 2 lůžk.
pokoji
6.9. – 12.9.
6
B3
13 590,13.9. – 19.9.
6
C
13 590,Strunjan – hotel Salinera****
Termíny
počet trasa
řádné l.
nocí
ve 2 lůžk.
pokoji
21.6. – 26.6.
5
C
10 990,Izola – San Simon Resort****
Termíny
počet trasa
řádné l.
nocí
ve 2 lůžk.
pokoji
10.5. – 15.5.
5
B3
10 400,13.9. – 19.9.
6
C
12 590,-

1 lůžkový
pokoj

přistýlka

16 890,16 890,-

11 290,11 290,-

1 lůžkový
pokoj

přistýlka

13 190,-

9 190,-

1 lůžkový
pokoj

přistýlka

12 590,16 290,-

8 790,10 490,-

přistýlka
dítě
7-15 let
9 990,9 990,-

přistýlka
dítě
3-7 let
7 790,7 790,-

přistýlka
dítě
7-15 let
8 290,-

přistýlka
dítě
3-7 let
6 490,-

přistýlka
dítě
7-15 let
7 890,9 490,-

přistýlka
dítě
3-7 let
7 200,8 290,-

Cena zahrnuje: 5x / 6x ubytování s polopenzí, dopravu, vstupy do hotelových bazénů (Hotel
Histrion – vodní park Termaris, Hotel Salinera – wellness Syra, San Simon Resort – wellness
Mirta) a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 2,5 EUR (Histrion, Salinera), 2 EUR (San Simon) / noc /
osoby nad 18 let, děti 7-18 let 50 % - platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba /
pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: San Simon Resort**** - ubytování bude zajištěno v hotelu Haliateum**** nebo
hotelu Mirta****.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA B3: Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA C: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň
TRASA D: Frýdek-Místek – Ostrava – Opava – Nový Jičín – Hranice – Olomouc – Prostějov
– Vyškov – Brno
TRASA E: Plzeň – Beroun – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA G: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Humpolec – Jihlava –
Brno
TRASA S: Plzeň – Klatovy – Strakonice – Vodňany – České Budějovice – Třeboň
Trasy jsou garantovány při min. počtu 25 osob. Při menším počtu osob na trase může
být doprava zajištěna svozovým autobusem. Nástupní místo je garantováno při min.
počtu 8 osob. Garance trasy se rozumí od nástupního místa do cílové destinace.

