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Nadstandardni ukrepi higiene in zaščite za vašo maksimalno varnost pri bivanju
Za vašo varnost in zaščito smo v skupini Sava Hotels & Resorts poskrbeli za pripravo in vpeljavo številnih higiensko zaščitnih 
ukrepov. Pri tem smo upoštevali priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter ukrepe in priporočila Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO). Skupaj z našim zdravstvenim osebjem pa smo za vašo maksimalno zaščito te ukrepe še 
nadgradili in jih poimenovali Higienski Standard Plus. Naš dodatni PLUS varnosti in zaščiti:

Hrana in pijača: sproščujoč obrok 
je pomemben del bivanja gosta pri 
nas, zato je naša prioriteta, da lahko 
gost to naredi varno. 
 Í V restavracijah in lokalih so mize 

postavljene v razmaku najmanj 1,5 m. 
 Í Omejili smo število gostov v lokalih. 
 Í V hotelih s 5* in 4* na vašo željo 

zagotavljamo tudi postrežbo zajtrka, 
kosila in večerje v sobo. 

 Í V vseh naših hotelih pa 
zagotavljamo storitev »Odnesi s 
seboj«, kjer vam obrok spakiramo v 
razgradljivo embalažo. 

Bazeni in kopališča: želimo, da naši 
gostje še naprej uživajo v številnih 
prednostih kopanja, zato skrbimo za 
redno in pogosto razkuževanje. 
 Í Vsako omarico v garderobi po 

uporabi dezinficiramo in jo 
zapečatimo s posebno nalepko kot 
znak, da omarice po temeljitem 
razkuževanju in čiščenju nihče ni 
odprl pred gostom. 

 Í Omejili smo število kopalcev. 
 Í Zagotovili smo večjo frekvenco 

čiščenja in dezinfekcije bazenskih 
in obbazenskih površin ter tušev in 
sanitarij.

Prihod gosta: že ob prihodu gosta 
želimo zagotoviti maksimalno 
varnost tako za gosta, ki prihaja v 
hotel, kot za goste, ki so že v hotelu. 
 Í Obvezno je merjenje telesne 

temperature na recepciji. 
 Í Vsak gost prejme ob prijavi v hotel 

zaščitni paket, ki vsebuje masko in 
razkužilno sredstvo. 

 Í Ključe / kartice za v sobo 
dezinficiramo za vsakega gosta.

 Í Priporočamo hojo po stopnicah, ki 
pripomore tudi k boljšemu počutju. 

 Í Na vsaki naši destinaciji vam 
je na voljo Skrbnik Higienskega 
Standarda Plus na katerega se 
lahko obrnete s svojimi vprašanji 
glede vaše varnosti. 

Skupni prostori: v skupnih prostorih, 
kjer se zadržuje več gostov hkrati, 
skrbimo za ustrezno varnost.
 Í Zagotavljanje ustrezne varnostne 

razdalje. 
 Í Brezkontaktni razkuževalci rok so 

nameščeni na vseh frekventnih 
mestih v skupnih prostorih.

 Í Redno, večkrat dnevno 
razkužujemo vse površine, ki imajo 
visoko stopnjo uporabe. 

Soba: posebno pozornost smo 
posvetili sobi, kjer gost preživi 
največ časa in mora biti zanj 
varno zatočišče.
 Í Tehnologija 100% dezinfekcije 

sobe: Za maksimalno 
dezinfekcijo nastanitev 
uporabljamo najnovejšo 
tehnologijo popolne dezinfekcije 
sobe pred prihodom novega 
gosta, ki ima certifikat za 
učinkovito delovanje tudi proti 
korona virusu.Sredstvo je 
povsem neškodljivo, po nekaj 
minutah pa gost že lahko vstopi 
v 100 % razkuženo sobo.

 Í Dezinfekcija najbolj 
izpostavljenih 8-ih površin 
v sobi: V hotelski sobi smo 
identificirali 8 površin, s 
katerimi imajo gostje največ 
stika ter jih zato dodatno in bolj 
globoko čistimo, razkužujemo in 
dezinficiramo. 

 Í Po čiščenju in dezinfekciji 
hotelske sobe na vrata sobe 
namestimo plombo kot znak, da 
je bila soba temeljito razkužena 
pred prihodom gosta in da vanjo 
pred gostom ni vstopil nihče. 

Higienski Standard Plus
Varno skupaj. Na oddihu blizu doma.



V letu 2021 smo še posebej pazljivi, da svojim gostom omogoča-
mo brezskrbno načrtovanje počitnic. Zato smo pripravili tri raz-
lične možnosti plačila, ki prinašajo različne pogoje glede cen in 
odpovedi. V vsakem primeru pa velja, da ste v primeru razglasitve 
epidemije upravičeni do 100 % povračila.

Fleksibilen nakup = 
brezskrbne počitnice 1 0 0 %  

B R E Z P L A Č N A  
O D P O V E D 

glede na epidemiološko 
stanje COVID 19

1. Zgodnje rezervacije  
 2021
 Í Velja v hotelih in 

apartmajih v naših obalnih 
resortih.

 Í Do 15 % popusta glede 
na standardno ceno za 
rezervacije do 31.01.2021.

 Í Brezplačna odpoved 
rezervacije do 14 dni pred 
dnevom prihoda.

 Í Če želite spremeniti datum 
potovanja v letu 2021, lahko to 
naredite brezplačno do 3 dni 
pred prihodom na destinacijo 
(cena je določena na podlagi 
veljavne cene na dejanski 
datum potovanja).

2. Plačilo v naprej
 Í Velja v vseh naših 

nastanitvah (hotelih 
in apartmajih).

 Í Od 5 % do 10 % popusta glede 
na standardno ceno.

 Í Celoten znesek se plača v 
naprej.

 Í Brezplačna odpoved ni možna.
 Í Plačilo z državnimi turističnimi 

boni ni možno.
 Í Če želite spremeniti datum 

potovanja v letu 2021, lahko to 
naredite brezplačno do 2 dni 
pred prihodom na destinacijo 
(cena je določena na podlagi 
veljavne cene na dejanski 
datum potovanja).

3. Redna cena z garancijo 
 Í Velja v vseh naših nastanitvah (hotelih in apartmajih).
 Í Brezplačna odpoved je možna do 7 dni (velja za hotele in 

apartmaje v naših termah) oziroma do 3 dni (velja za naše hotele in 
apartmaje na Obali) oziroma do 2 dni (velja za naše hotele na Bledu) 
pred datumom prihoda na destinacijo.

 Í Rezervacijo je potrebno potrditi s plačilom akontacije v višini 50 € 
oziroma s posredovanjem podatkov o kreditni kartici.

 Í V primeru pravočasne odpovedi rezervacije vam ponudimo 
nadomestni termin ali vam za vrednost akontacije izstavimo darilni 
bon z veljavnostjo enega leta ali pa plačano akontacijo vrnemo.

 Í Če želite spremeniti datum potovanja v letu 2021, lahko to naredite 
brezplačno do 2 dni pred prihodom na destinacijo (cena je določena 
na podlagi veljavne cene na dejanski datum potovanja).

Terme:  info.shr@sava.si  02 512 22 00
Bled:  info@hotelibled.com  04 579 16 00
Obala:  booking@h-bernardin.si  05 690 70 00

Enostavna spletna rezervacija na  
www.sava-hotels-resorts.com in 
www.hoteli-bernardin.si.

Poiskali bomo najboljšo ceno za vas:



 Í Ene najbolj prepoznavnih in največjih term v Sloveniji, 
kjer vsakdo najde nekaj zase.

 Í Termalni park se vsakoletno uvršča med najboljša 
velika termalna kopališča v Sloveniji.

 Í Adrenalinski tobogani, hitrejši od Bugattija.
 Í Edinstvena v svetovnem merilu – najtoplejša črna 

termo-mineralna voda v Evropi in popolno zdravilo za 
sklepe, gibala in kožo. 

 Í Lokalne prekmurske kulinarične dobrote, za katere 
naši kuharji vsakoletno prejmejo številna priznanja.

 Í Sproščanje na edinstvenih, 15 milijonov let starih 
septarijah iz Prekmurja.

 Í Edinstvene kopeli v wellness centru Thermalium in 
masaže, obarvane z lokalnimi značilnostmi, od masaže 
z bučnim oljem do masaže z oljem, ki vsebuje cvetlice 
s panonskih travnikov.

 Í Hotel Livada Prestige - edini 5* hotel v Prekmurju, 
obkrožen s prekmurskimi ravnicami in golf igriščem. 

 Í V Hotelu Ajda boste zaspali na vzglavniku, polnjenem z 
ajdovimi luščinami, ki pomirjajo, masirajo, uravnavajo 
toploto in vas zazibljejo v miren spanec.

 Í Hotel Termal – edini hotel v Sloveniji z zdravilno 
energijo kristalov.

 Í Prekmurska vas Ajda – avtentične individualne hišice v 
naravi, obkrožene s prekmursko bosonogo potjo.

 Í Edinstveno kolesarsko doživetje na stičišču 4 držav 
s kolesarjenjem po vinskih cestah, ob reki Muri ter 
obiskom Krajinskega parka Goričko in Bukovniškega 
jezera z energetskimi točkami.

 Í Golf igrišče za vsak letni čas z najdaljšo luknjo v 
Sloveniji, dolgo skoraj 600 metrov!

 Í Gurmanski paket Gourmet Over Mura vas popelje na 
gurmansko pot po Prekmurju. Tudi idej za dnevne 
kulinarične izlete v okolico term naši animaciji ne bo 
zmanjkalo!

 Í Odkrijte virtualno resničnost Pomurja v paviljonu 
Expano, doživite bruhanje vulkana, preizkusite 
svojo spretnost na več kot 58 plezalnih elementih 
pustolovskega parka in številne druge navdušujoče 
zanimivosti v okolici term.

Spoznajte obilje dobrega iz 
Term 3000 – Moravske Toplice:

Terme 3000 – 
Moravske Toplice

1. Hotel Livada Prestige
2. Hotel Ajda
3. Hotel Termal
4. Apartmajsko naselje
5. Termalni park

6. Golf igrišče Livada
7. Kamp Terme 3000
8. Turistično naselje
9. Prekmurska vas Ajda 
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Hotel Livada Prestige je 5-zvezdični hotel v okvi-
ru enega največjih slovenskih termalnih resortov. 
Njegova posebnost so kadi z blagodejno termalno 
vodo v hotelski sobi. Termalno wellness razvajanje 
si tako lahko privoščite v udobju hotelske sobe! 
Pot k popolni sprostitvi nadaljujete v hotelskem 
wellnessu ali na ekskluzivnem hotelskem termal-
nem kopališču. Vsi, ki ste željni bolj aktivnega od-
diha, lahko uživate v objemu termalnega parka ali 
na golf igrišču ob hotelu. Vaše brbončice pa bodo 
na kulinarično raziskovanje Prekmurja popeljali 
naši chefi kar v hotelski restavraciji. Obilje dobre-
ga za vse čute!

Economy soba
Klimatizirana soba velikosti 25 
m² s francoskim ležiščem širine 
150 cm, balkonom ter kopalnico 
s tušem. 

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 noči in bivanju 2 oseb v sobi. Cena se lahko razlikuje od navedene glede na sezono. Objavljene cene veljajo med tednom.

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, neomejeno kopanje v termalnih bazenih, 
vstop v hotelske savne v primeru obratovanja, brezplačno parkirišče in internet. 

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke od 6. leta naprej: 15 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in 
družinski bonusi po veljavnem ceniku.

že od 66 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Dvoposteljna soba 
Prestige
Elegantna klimatizirana soba 
velikosti 33 m² z ležiščem širine 
180 cm, dvosedom, balkonom 
ter kopalnico s kadjo s termalno 
in običajno vodo. 

že od 75 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Junior suita
Udobna, klimatizirana suita 
velikosti 39-49 m2 z ležiščem širine 
180 cm, dvosedom in balkonom 
z odličnim razgledom. V sobi je 
kopalnica s kadjo s termalno in 
običajno vodo ter ločen tuš.

že od 105 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Terme 3000 – 
Moravske Toplice

U G O D N A  C E N A P R O D A J N I  H I T Š E  V E Č  U D O B J A

Hotel Livada 
Prestige***** 



Hotel Ajda živi zgodbo lokalnega žita, ki ga nosi 
v imenu. Najdete ga v posteljnih vzglavnikih, kjer 
poskrbi za miren in globok spanec. Naši kuharski 
mojstri, zavezani lokalnemu, v hotelskih restavra-
cijah pripravljajo več kot 50 jedi z ajdo. Nežne bar-
ve tega žita pa poskrbijo za občutek miline, ki vas 
spremlja v hotelu. Tematsko hotelsko kopališče v 
objemu ajde in prekmurskih zelišč vas pričakuje z 
bazeni, počivalnico, savnami, aroma- in kromote-
rapijo. Pokriti hodniki pa hotel povezujejo z well-
ness in zdravstveno ponudbo term ter enim naj-
večjih termalnih parkov v Sloveniji.

Economy soba
Klimatizirana soba velikosti 
25 m² s francoskim ležiščem 
širine 150 cm, enosedom ter 
balkonom. V sobi je kopalnica s 
tušem.

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 noči in bivanju 2 oseb v sobi. Cena se lahko razlikuje od navedene glede na sezono. Objavljene cene veljajo med tednom.

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, neomejeno kopanje v termalnih bazenih, 
vstop v hotelske savne v primeru obratovanja, brezplačno parkirišče in internet.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke od 6. leta naprej: 12 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in 
družinski bonusi po veljavnem ceniku.

že od 61 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Dvoposteljna soba
Udobna klimatizirana soba 
velikosti 28 m² z ležiščem 
širine 180 cm, dvosedom ter 
balkonom. V sobi je kopalnica s 
tušem.

že od 69 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Suita
Prostorna in udobna klimatizirana 
suita velikosti 50 m² z ločenima 
prostoroma, z ležiščem širine 180 
cm ter pogradom in trosedom. V 
suiti je balkon s pogledom na golf 
igrišče ter kopalnica s tušem. 

že od 99 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Hotel Ajda****

U G O D N A  C E N A P R O D A J N I  H I T Š E  V E Č  U D O B J A



Hotel Termal leži v srčiki termalnega dogajanja in nosi 
ime hotel dobrega počutja. Blagodejno termalno vodo 
lahko izkusite na hotelskem kopališču, kjer se preple-
tajo energije 4 naravnih elementov (termalna voda, 
ognjena toplota savn, zemeljska energija na poti kri-
stalov, moč zraka v obliki kromoterapije). Hotel je po-
vezan z Zdravstvenim centrom Terme 3000 in Medico-
-wellness centrom Thermalium, pokrita tematska pot, 
na kateri odkrivate Prekmurje, pa vas vodi do velike-
ga termalnega parka z notranjim in zunanjim delom. 
Prekmurje lahko prek lokalnih jedi raziskujete tudi v 
hotelski restavraciji. Na prav poseben način pa boste 
čar te regije doživeli na Prekmurskih večerih.

Economy soba
Klimatizirana soba velikosti 18 
m² s francoskim ležiščem širine 
140 cm. V sobi je kopalnica s 
tušem ali kadjo.

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 noči in bivanju 2 oseb v sobi. Cena se lahko razlikuje od navedene glede na sezono. Objavljene cene veljajo med tednom.

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, neomejeno kopanje v termalnih bazenih, 
vstop v hotelske savne v primeru obratovanja, brezplačno parkirišče in internet.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke od 6. leta naprej: 12 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in 
družinski bonusi po veljavnem ceniku.

že od 51 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Dvoposteljna soba
Udobna klimatizirana soba 
velikosti 20 m² z ležiščem širine 
180 cm ter dvosedom. V sobi je 
kopalnica s kadjo ali tušem.

že od 57 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Suita
Dve povezani sobi v velikosti 
36 m2. Ena soba ima ležišče 
širine 180 cm, druga pa 
dodatno ležišče širine 140 cm. 
Vsaka soba ima kopalnico s 
tušem ali kadjo. 

že od 87 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Hotel Termal****

U G O D N A  C E N A P R O D A J N I  H I T Š E  V E Č  U D O B J A



Predstavljajte si prostrana polja in livade, kjer vas 
prebudi oglašanje štorkelj, brenčanje čebel in brbo-
tanje termalne vode. Jutro pozdravite s kavico na te-
rasi pred leseno hiško. Otroci se medtem lovijo med 
drevesi na bližnjem travniku in že komaj čakajo, da 
se odpravite v vodni park, ki je le za lučaj oddaljen 
od hišk. Po okusnem zajtrku, kjer preizkusite odlič-
ne lokalne jedi, in si ga lahko v obliki piknik košare 
naročite kar v vašo hiško, vas čaka sproščujoč dan 
na tematskem kopališču Hotela Ajda, vodni užitki v 
enem največjih termalnih parkov v Sloveniji ali ter-
malni wellness. Zvečer pa pustite sodobnemu inte-
rierju, ki so ga navdihnile s slamo krite, tipične prek-
murske hiške, da vas zaziba v krepčilen spanec. To je 
tisto obilje dobrega, ki narekuje ponudbo Term 3000!

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 noči. Cena se lahko razlikuje od navedene glede na sezono. Objavljene cene veljajo med tednom.

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu namestitve, bogat zajtrk v restavraciji Hotela Ajda, neomejeno kopanje v 
termalnih bazenih, vstop v hotelske savne v primeru obratovanja, brezplačno parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke od 6. leta naprej: 12 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in 
družinski bonusi po veljavnem ceniku.

že od 107 €  
 nočitev z zajtrkom na  

sobo ob bivanju 2 oseb 

Superior depandansa
Udobna, moderno oblikovana soba v velikosti 35 
m² za do tri osebe. Ima ležišče širine 180 cm v 
pritličju, francosko ležišče širine 140 cm v zgornjem 
nadstropju ter dodatno ležišče širine 80 cm v 
pritličju. V depandansi je na voljo kopalnica s tušem, 
jedilna miza in kuhinjska niša. Depandansa ima tudi 
veliko teraso. 

že od 120 €  
nočitev z zajtrkom na  

sobo ob bivanju 3 oseb

Superior apartma
Novi, moderno oblikovan in udoben superior apartma 
za štiri osebe velikosti 38 m² z ležiščem širine 180 
cm in dvema ležiščema širine 90 cm v zgornjem 
nadstropju ter raztegljivim trosedom širine 160 cm 
v pritličju. V apartmaju je na voljo tudi opremljena 
kuhinja ter kopalnica s tušem. Apartma ima tudi 
prostorno teraso. 

že od 162 €  
na apartma za nočitev z zajtrkom (do 4 osebe) 

P R O D A J N I  H I T Š E  V E Č  U D O B J A

Prekmurska vas 
Ajda**** 



Apartmajsko naselje Prekmurska vas sestavlja sku-
pina hišic, ki spominja na tipično prekmursko vas. 
Ob njih stoji še skupina s slamo kritih bungalovov. 
Oboji se nahajajo sredi zelenih ravnic, tik ob ter-
malnem parku. Apartmaji imajo tudi popolnoma 
opremljeno kuhinjo. V Hotelu Termal pa si lahko 
izberete tudi polpenzion, kjer vam bodo naši ku-
harski mojstri predstavili dobrote Prekmurja. Go-
stje apartmajev in bungalovov imajo prost vstop 
na kopališče Hotela Termal in v termalni park z 
adrenalinskim zunanjim delom ter notranjimi ba-
zeni v dveh nadstropjih. Apartmaji in bungalovi so 
prava izbira za vse, ki želite biti nekoliko odmak-
njeni od hotelskega vrveža, a še vedno izkusiti vso 
termalno ponudbo Term 3000.

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 noči in bivanju 2 oseb v sobi. Cena se lahko razlikuje od navedene glede na sezono. Objavljene cene veljajo med tednom.

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu namestitve, bogat zajtrk v restavraciji Hotela Termal, neomejeno kopanje v 
termalnih bazenih, vstop v hotelske savne v primeru obratovanja, brezplačno parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke od 6. leta naprej: 12 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in 
družinski bonusi po veljavnem ceniku.

že od 41 €  
na osebo za nočitev z zajtrkom

Apartmaji Prekmurska vas**** 
Klimatiziran apartma velikosti 30,90 m² za tri osebe 
z ležiščem širine 200 cm v zgornjem nadstropju ter 
dodatnim ležiščem širine 110 cm v dnevnem prostoru. 
V apartmaju je tudi kuhinjska niša in jedilna miza ter 
kopalnica s tušem. Na voljo je tudi urejena terasa. 

Bungalovi Terme 3000***
Prijetna dvoposteljna soba 19,5 m² z osnovnim ležiščem 
širine 200 cm in kopalnico s tušem ter urejeno teraso. 

že od 33 €  
na osebo za nočitev z zajtrkom

U G O D N A  C E N A U G O D N A  C E N A

Apartmaji**** in 
bungalovi*** v 
Termah 3000 



 Í Več kot 130-letna zdraviliška tradicija s ponudbo, ki je 
ne najdete nikjer drugje.

 Í Edino zdravilišče v Evropi s štirimi naravnimi 
zdravilnimi faktorji – mineralno in termalno vodo, 
blagodejnim fango blatom ter več kot 250 sončnimi 
dnevi na leto.

 Í Najbolj učinkovita zdravilna pitna kura z mineralno 
vodo neposredno iz vrelca.

 Í Mineralna kopel, ki s svojimi tisočerimi mehurčki dela 
čudeže, saj mehurčki CO2 med kopanjem pronicajo 
v telo in izboljšajo prekrvavitev ter s tem hitrejše 
razstrupljanje in regeneracijo organizma. Pomembna 
lastnost kopeli je tudi njen prispevek k uravnavanju 
krvnega tlaka.

 Í Sodoben 24/7 zdravstveni center, specializiran za 
zdravje srca in ožilja.

 Í Priznana učinkovitost na področju zdraviliškega 
zdravljenja.

 Í Kulinarika v službi zdravja.
 Í Pohodniške poti med vinogradi, s katerimi raziščete kar 

tri države, kolesarjenje ali sprehodi ob Muri ter krožna 
pot po zdraviliškem parku ne omogočajo le vzdrževanja 
dobre telesne pripravljenosti, na njih boste odkrili tudi 
marsikatero zanimivost in uživali v prelepi prekmurski 
pokrajini.

 Í Srčni zaposleni v službi dobrega počutja pripravljajo 
veselo animacijo, vadbe za vse starosti, v bližini so tudi 
teniška igrišča ter golf igrišče. 

 Í V okviru animacijskega programa boste spoznali tri 
legende o mineralni vodi ter izvedeli, kdo je bil zdravnik, 
ki je sanjal o slatinskem šampanjcu ter kdo vse je 
prisegal na znamenito slatino iz Radencev.

 Í Maratona treh src iz Radencev, ki ima štart pred 
Hotelom Radin, se udeležujejo tekači s celega sveta.

Stoletna zakladnica razlogov 
za obisk Zdravilišča Radenci:

Zdravilišče 
Radenci

1. Hotel Radin 
2. Hotel Izvir 
3. Termalni park
4. Medico-wellnes     
    center Corrium

1

2

3

4



Najstarejša omemba kraja Radenci sega v leto 1436, 
ko so kraj poimenovali Radein – kar je tudi temelj 
za ime našega hotela. Posebnost hotela je Salon 
zdravja. V njem najdete izvir naravne mineralne 
vode iz Radencev. Pitna kura z naravno mineral-
no vodo neposredno iz vrelca je simbol hotela, ki 
ga obiskujejo predvsem gostje, ki si želijo miru in 
sprostitve. V Salonu zdravja lahko preizkusite tudi 
mineralno kopel za roke ali si rezervirate tretma s 
prvenstvenimi storitvami zdravilišča, kot sta mine-
ralna kopel za celo telo ali inhalacije z mineralno 
vodo. Iz hotela imajo gostje neposreden dostop v 
termalno oazo ter zdravstveni in wellness center. 
V hotelski restavraciji pa preizkusite tako lokalno 
obarvan kot tudi zdrav kulinarični program.

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 noči in bivanju 2 oseb v sobi. Cena se lahko razlikuje od navedene glede na sezono. Objavljene cene veljajo med tednom.

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, neomejeno kopanje v termalni oazi, 
vstop v savne v primeru obratovanja, pitna kura (brez kozarca), brezplačno parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke od 6. leta naprej: 10 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in 
družinski bonusi po veljavnem ceniku.

Hotel Radin**** 

že od 47 €  
na osebo za nočitev z zajtrkom

Economy soba
Prijetna soba velikosti 16,5 m² s francoskim ležiščem 
širine 140- 160 cm. V sobi je kopalnica s kadjo ali 
tušem.

Dvoposteljna soba
Udobna dvoposteljna soba velikosti 23,5 m² z ležiščem 
širine 200 cm ter enosed. V sobi je kopalnica s kadjo ali 
tušem.

že od 53 €  
na osebo za nočitev z zajtrkom

U G O D N A  C E N A P R O D A J N I  H I T



Hotel Izvir leži ob zelenem zdraviliškem parku z 
edinstvenim zunanjim izvirom naravne mineralne 
vode. Toliko naravnih izvirov mineralne vode na 
tako majhnem prostoru, kot ga predstavljajo Ra-
denci z okolico, na svetu ni prav veliko. Arheologi 
so ugotovili, da so tukajšnje mineralne izvire iz-
koriščali že v pradavnini. Ime Hotela Izvir je zato 
naš poklon temu čudovitemu daru narave, ki je 
obenem tudi osnova naši zdraviliški in wellness 
ponudbi. Hotel je povezan tako z zdravstvenim in 
wellness centrom kot termalno oazo z raznolikimi 
bazeni in svetom savn, kjer lahko preizkusite dob-
robit savnanja z ledom iz mineralne vode. V ho-
telski kavarni pa si le privoščite naš slovit jabolčni 
zavitek. Uganete, kaj ga dela še posebej rahlega?

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 noči in bivanju 2 oseb v sobi. Cena se lahko razlikuje od navedene glede na sezono. Objavljene cene veljajo med tednom.

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, neomejeno kopanje v termalni oazi, 
vstop v savne v primeru obratovanja, pitna kura (brez kozarca), brezplačno parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke od 6. leta naprej: 10 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in 
družinski bonusi po veljavnem ceniku.

Hotel Izvir**** 

že od 49 €  
na osebo za nočitev z zajtrkom

Dvoposteljna soba
Udobna dvoposteljna soba velikosti 22 m² z ležiščem 
širine 180 cm. V sobi je kopalnica s kadjo ali tušem.

Suita
Prostorna suita velikosti 53 m² z ležiščem širine 180 cm 
ter udobnim dodatnim ležiščem širine 140 cm. V suiti je 
kopalnica s tušem. 

že od 69 €  
na osebo za nočitev z zajtrkom

P R O D A J N I  H I T Š E  V E Č  U D O B J A



 Í Popoln kraj za 100 % regeneracijo s kombinacijo 
telesne aktivnosti (vodene vadbe za obvladovanje 
stresa, joga, tek, kolesarjenje, fitnes, tenis…) in 
wellnessa.

 Í Superiorni Grand Hotel Primus po navdihu Rimljanov, 
ki so sprostitev in uživanje jemali resno.

 Í Wellness s sprostitvenimi tretmaji ter najsodobnejšimi 
napravami za pomladitev in oblikovanje telesa.

 Í Termalni park z največjim sistemom toboganov v 
Sloveniji.

 Í Prehrana po programu Bodimo Fit pod nadzorom 
nutricionista.

 Í Poživitev, ki nosi kar 7 zlatih medalj – vrhunska kava v 
Termah Ptuj.

 Í Duet najbolj žlahtnih užitkov v obliki Primusove in 
Augustine tortice.

 Í Vetrnica zdravja - prvi kotiček v naravi za preprečevanje 
izgorelosti v Sloveniji.

 Í Kot bi igrali na grajskem vrtu – privoščite si igro golfa z 
grajskimi razgledi in vodnimi ovirami.

 Í Tek, sprehod ali joga ob Dravi vas napolni z energijo, 
medtem ko skrivnostna moč reke odnese vse slabo, kot 
so verjeli že naši antični predniki.

 Í Najstarejše slovensko mesto Ptuj in Maribor, mesto 
z najstarejšo slovensko trto pod objemom zelenega 
Pohorja, lahko spoznate tudi s kolesa. Gostje term 
pohvalijo tudi kolesarsko turo po vinorodnih Halozah in 
Slovenskih goricah.  

 Í Terme Ptuj ležijo ob najstarejšem slovenskem 
mestu z najstarejšo vinsko kletjo in najbolj udarnim 
pustovanjem v Sloveniji.

Terme Ptuj v superlativih:

Terme Ptuj 

1. Grand Hotel Primus
2. Bungalovi Ptuj
3. Kamp Terme Ptuj

4. Mobilne hišice
5. Glamping Vinska vas  
6. Termalni park

1
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3
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Ponudba superiornega štiri-zvezdičnega Grand Hote-
la Primus je usmerjena v superiorno počutje gostov. 
Elegantna oprema hotela z rimskim pridihom, zlati 
odtenki, ki budijo zmagovalca v vas, in pogledi na Ptu-
jski grad vas bodo napolnili z novo energijo. Odprite 
mogočna vrata in vstopite v imperij dobrega počut-
ja, kjer boste v zavetju tematskih sprostitvenih sob, 
sveta savn in ekskluzivnega hotelskega termalnega 
kopališča spet našli svoje ravnovesje. Hotel obdajata 
golf igrišče z vodnimi ovirami in pogledom na Ptujski 
grad ter zeleni park z vetrnico zdravja, kjer si boste s 
preprostimi vajami dvignili notranjo energijo. Za po-
polno sprostitev pa izberite sobo s termalno kadjo in 
se prepustite blagodejni nežnosti mehurčkov!

Economy soba
Udobna klimatizirana soba 
velikosti 20 m² s francoskim 
ležiščem širine 160 cm. V sobi je 
kopalnica s tušem.

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 noči in bivanju 2 oseb v sobi. Cena se lahko razlikuje od navedene glede na sezono. Objavljene cene veljajo med tednom.

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, neomejeno kopanje v hotelski bazenih, 
2x dnevno vstop v termalni park (vstop v savne v primeru obratovanja), brezplačno parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke od 6. leta naprej: 12 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in 
družinski bonusi po veljavnem ceniku.

že od 59 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Dvoposteljna soba
Elegantna dvoposteljna soba 
velikosti 26 m² z ležiščem 
širine 180 cm in enosedom ter 
balkonom. V sobi je kopalnica s 
kadjo ali tušem. 

že od 66 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Junior suita
Elegantna in udobna suita 
velikosti 33 m² z ležiščem 
širine 180 cm in dvosedom ter 
balkonom. V suiti je tudi kopalnica 
s kotno kadjo s termalno vodo. 

že od 76 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Grand Hotel
Primus****s 

U G O D N A  C E N A P R O D A J N I  H I T Š E  V E Č  U D O B J A



Med zelenimi drevesi, vsak na eni strani Grand 
Hotela Primus, ležijo bungalovi in mobilne hišice. 
Simpatično mini naselje bungalovov gostom zago-
tavlja udobje hotelske sobe, saj so opremljeni po 
hotelskih standardih. Poleti 2020 prenovljene mo-
bilne hišice v kampu Terme Ptuj pa ponujajo svo-
bodo šotorjenja in sodobno apartmajsko razkošje 
obenem. Tako gostje bungalovov kot mobilnih hi-
šic lahko vstopajo v termalni park s savnami – še 
posebej so zanimive tiste v vinskih sodih! Termalni 
park obsega notranje in zunanje bazene, tobogan-
ski kompleks in zelene površine ob reki Dravi. Da 
bo oddih res pravi, pa si privoščite še okusen pol-
penzion v Restavraciji Zila v termalnem parku.

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 noči in bivanju 2 oseb v sobi. Cena se lahko razlikuje od navedene glede na sezono. Objavljene cene veljajo med tednom.

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu namestitve, bogat zajtrk v restavraciji Zila, 2x dnevno vstop v termalni park 
(vstop v savne v primeru obratovanja), brezplačno parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke od 6. leta naprej: 8 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in družinski 
bonusi po veljavnem ceniku.

že od 40 €  
na osebo za nočitev z zajtrkom

Bungalovi Terme Ptuj***
Prijetni bungalovi velikosti 23 m² z ležiščem širine 180 
cm in enosedom ter teraso. V bungalovu je kopalnica 
s tušem.

Mobilne hišice v Kampu Terme Ptuj****
Nova in udobna mobilna hišica velikosti 34 m² 
s francoskim ležiščem širine 160 cm in ločenima 
ležiščema širine 90 cm ter trosedom. V hišici je jedilna 
miza, kuhinjska niša ter kopalnica s tušem. 

že od 45 €  
na osebo za nočitev z zajtrkom

U G O D N A  C E N A U G O D N A  C E N A

Bungalovi Terme Ptuj*** 
in mobilne hišice v 
Kampu Terme Ptuj****



 Í Zaradi blagodejne mikroklime je Bled je že od 19. 
stoletja priznano naravno zdravilišče.

 Í Najlepši razgledi iz naših hotelov, ki se prav vsi 
nahajajo na najboljših lokacijah na Bledu.

 Í V Rikli Balance Hotelu boste zaspali ob šepetu 
lokalnih zgodb.

 Í V panoramskem bazenu in savnah Hotela Parka boste 
imeli občutek, da lebdite nad jezerom.

 Í Kulinarika v naših hotelskih restavracijah nastaja pod 
taktirko priznanega kuharskega mojstra, katerega 
Restavracija Julijana na Bledu je bila nagrajena s 
prestižno nagrado The Plate Michelin.

 Í Ena in edina, originalna blejska kremna rezina je doma 
v Hotelu Park.

 Í Bled z našim Sladogledom (sladoled z razgledom) 
je leta 2017 pridobil naziv najboljše sladoledne 

destinacije na svetu. 
 Í Kot nalašč za romantičen pobeg v dvoje – s piknik 

košaro za na čoln ali na wellness razvajanje z Riklijevim 
ritualom v Wellnessu Živa.

 Í Združite oddih na Bledu z igro golfa na osupljivem 
igrišču v edinstvenem naravnem okolju Golf Royal Bled 
– skritem zakladu evropskega golfa.

 Í Odpeljite se s tradicionalno pletno na Blejski otok, 
kjer se boste po 99 stopnicah povzpeli do cerkvice in 
pozvonili z zvončkom želja.

 Í Bled z okolico ponuja številne možnosti za romantičen, 
družinski ali aktivni oddih v naravi. Odkrijte okoliške 
pohodne poti, se v vseh letnih časih sankajte ali 
spustite med krošnjami dreves na Straži, naredite 
popoln sebek na Ojstrici, raziščite jezero s supom, se 
podajte na športni dan na gozdnato Pokljuko in še in še.

 Í Zakijeva bonus kartica z ugodnostmi pri raziskovanju 
Bleda in okolice – saj Bled poleg razgledov na jezero 
ponuja še veliko več!

 Í 5. najbolj idilično mesto v Evropi (Forbes).

Zakaj si privoščiti nekaj  
dni na Bledu:

Sava Hoteli 
Bled

1. Hotel Park
2. Rikli Balance Hotel

1
2



Sava Hoteli 
Bled Najlepši hoteli nimajo le lepe podobe. Najlepši ho-

teli pripovedujejo zgodbe! In prav to počnemo v Rik-
li Balance Hotelu superior. V hotelskih sobah boste 
spoznali lokalne zgodbe o kranjski čebeli, tradicio-
nalnih gorenjskih vezeninah, lectovem srcu, smreki 
z bližnje planote Pokljuke ter naravnemu zdravilcu 
Arnoldu Rikliju, ki je na Bledu že v 19. stoletju usta-
novil naravno zdravilišče. V naših restavracijah poi-
ščite lokalne in tradicionalne jedi, v wellnessu pa si 
privoščite alpsko ali medeno sprostitev. Piko na i pa 
dajejo oddihu pri nas termalni bazeni hotelskega 
Wellnessa Žive, iz katerih se razkrije najlepši pogled 
na jezero, otoček in grad.

Dvoposteljna soba  
z balkonom
Prostorna ter z naravnimi 
materiali iz bližnjih slovenskih 
krajev prenovljena dvoposteljna 
soba velikosti 22 - 26 m² s 
pogledom na park. V njej sta dve 
ležišči širine 90 cm ali eno ležišče 
širine 180 cm ter raztegljiv fotelj 
(širine 70 x 190 cm). V sobi je 
kopalnica s kadjo ali tušem. 

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, zajtrk v glavni hotelski restavraciji s pripravo nekaterih toplih jedi pred 
gosti, kopanje v hotelskem bazenskem kompleksu Wellness Živa s toboganom in otroškim bazenom, Wi-fi internet.

Doplačilo za večerjo za odrasle in otroke od 6. leta naprej: 15 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila po veljavnem ceniku.

že od 55 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Dvoposteljna soba z  
balkonom s pogledom na 
jezero
Udobna dvoposteljna soba velikosti 
22 - 26 m² v privlačnem modernem 
slogu s poudarkom na lokalnih 
materialih ter z balkonom s 
pogledom na jezero ima dve ležišči 
širine 90 cm ali eno ležišče širine 180 
cm in raztegljiv fotelj (kot pomožno 
ležišče velikosti 70 x 190 cm). V sobi 
je kopalnica s kadjo ali tušem.

že od 73 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Suita z velikim balkonom 
ter pogledom na jezero 
Prostorna, moderno zasnovana 
in opremljena suita velikosti 
50 m², kjer je na voljo spalnica 
z ležiščem širine 180 cm ter 
prostorna dnevna soba s 
televizijo, udobno sedežno 
garnituro in jedilno mizo. V suiti 
je kopalnica s tušem. 

že od 114 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Rikli Balance 
Hotel****S 

T O P  L O K A C I J A  N A  B L E D U

U G O D N A  C E N A P R O D A J N I  H I T Š E  V E Č  U D O B J A



Hotel Park na obali Blejskega jezera, tik ob jezerski 
promenadi, odlikuje izvrstna lokacija. S prenovo je 
zaživel v zgodbi vode, te naravne danosti, zaradi 
katere je Bled tako poseben. Popolnoma preno-
vljen hotel ponuja dva tipa tematskih sob – sobe 
v stilu vode s pogledom na jezero ter sobe z zgod-
bo parka, ki so usmerjene proti zelenemu parku. 
Hotelski bazen navdušuje z razgledi, zaradi katerih 
se vam zdi, da lebdite nad jezerom. Združite ta ob-
čutek z obiskom panoramske savne in počutili se 
boste lahke in sproščene. Posebnost hotelske re-
stavracije je fontana slovenskih vin, ki vas popelje 
na enološko raziskovanje Slovenije. 

Dvoposteljna soba  
z balkonom
Udobna prenovljena 
dvoposteljna soba s parketom 
na tleh in balkonom s pogledom 
na park. V sobi (13 - 17 m2) z 
dvema ležiščema širine 90 cm 
ali enim ležiščem širine 180 cm 
ter kopalnica s tušem ali kadjo.

Cena velja ob bivanju 2 oseb v sobi. Cena se lahko razlikuje od navedene glede na sezono. 

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, zajtrk v glavni hotelski restavraciji s pripravo nekaterih toplih jedi pred 
gosti, kopanje v hotelskem bazenu, Wi-fi dostop do interneta, parkiranje do zasedbe mest v Sava Hotelih Bled.

Doplačilo za večerjo za odrasle in otroke od 6. leta naprej: 15 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila po veljavnem ceniku.

že od 48 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Dvoposteljna soba  
z balkonom s pogledom 
na jezero
Prenovljena elegantna 
dvoposteljna soba velikosti 14 – 
17 m² z balkonom ter s čudovitim 
pogledom na jezero ima posteljo 
širine 180 cm. V sobi je kopalnica 
s tušem ali kadjo. 

že od 63 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Suita z balkonom s  
pogledom na jezero
Udobna suita velikosti 56 - 60 
m² z balkonom ter pogledom na 
jezero ima spalnico z ležiščem 
širine 180 cm in ločeno prostorno 
dnevno sobo z sedežno garnituro 
in mizo. V suiti je kopalnica s 
kadjo in tušem.

že od 99 €  
na osebo za  

nočitev z zajtrkom

Hotel Park**** 

T O P  L O K A C I J A  N A  B L E D U

U G O D N A  C E N A P R O D A J N I  H I T Š E  V E Č  U D O B J A



 Í Slovenska Obala res ni velika, a v naših nastanitvah v 
Portorožu ste od morja vedno oddaljeni le korak. 

 Í Bernardin se razprostira med Portorožem in Piranom, 
med oleandri, palmami, rožmarini, lovorji in seveda 
morjem. 

 Í V 5-zvezdičnem Grand Hotelu Bernardin se vam zdi, 
kot bi na morje gledali z visoke pečine. Razgled je 
veličasten.

 Í V istrskem stilu prenovljen Hotel Histrion je z vseh 
strani obdan z morjem – čeprav Slovenija nima 
morskega otoka! 

 Í Udoben Hotel Vile Park leži ob hotelski plaži in 
hotelskem zunanjem bazenu. 

 Í Morski vodni park Termaris z mladim morjem, bogatim 
z blagodejnimi minerali, poleg 2.400 m2 vodnih površin 
nudi tudi pogled na morje. Doživetje morja izven morja 
še nikoli ni bilo tako pristno! 

 Í Tudi v Wellnessu Benedicta v Hotelu Histrion vas bo 
med sproščanjem v svetu savn, v solni sobi in edinem 
hamamu v slovenski Istri na vsakem koraku spremljal 
pogled na morje.

 Í Recept za sprostitev smo v Wellnessu Benedicta našli v 
istrskih zgodbah s tradicionalnimi tretmaji, obogatenimi 
z lokalnimi sestavinami, kot so morska sol, solinsko 
blato, olivno olje, sivka in ostala istrska zelišča.

 Í Istrska kulinarika sodi med najbolj zdrave kuhinje 
v regiji. Tipične istrske jedi lahko poskusite v naših 
restavracijah. 

 Í Počitnice v Portorožu izkoristite za voden izlet z 
električnimi kolesi po Poti zdravja in prijateljstva med 
oljkami in vinogradi ter okusite 5-hodni meni pristne 
istrske kuhinje.

Le korak do morja v  
St. Bernardin resort Portorož:

St. Bernardin resort 
Portorož

1. Grand Hotel Bernardin
2. Hotel Histrion
3. Hotel Vile Park

4. Wellness Benedicta
5. Morski vodni park  
    Termaris
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Petzvezdični Grand Hotel Bernardin s svojimi ele-
gantnimi sobami se zdi, kot bi lebdel nad morjem 
in nudi rajske razglede na neskončno modrino. In 
prav ta rajski pogled je bil navdih notranjemu ho-
telskemu bazenu z morsko vodo in centru dobrega 
počutja Paradise Spa – pri nas se boste počutili 
kot v raju! Božanska je tudi kulinarična ponudba 
hotela. Hotelski chef prisega na spoj lokalne istr-
ske tradicije z lahkotnostjo italijanske kuhinje. Del 
razkošne hotelske plaže je ekskluzivno namenjen 
le hotelskim gostom. Perfect Summer Club prinaša 
celo butlersko postrežbo! V hotelu boste prepoz-
nali tudi tipično lastnost mesta Portorož – da ni-
koli ne spi. Obiščite enega od hotelskih barov ali 
restavracij in se prepustite utripu tega obmorske-
ga letovišča! 

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 - 4 noči, odvisno od sezone bivanja. Cene se razlikujejo glede na sezono. 

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, neomejeno kopanje v ekskluzivnem 
notranjem hotelskem bazenu, vstop v Morski vodni park Termaris in na hotelsko plažo, uporabo kopalnega plašča, 
brezplačen brezžični internet, brezplačno zunanje parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke nad 12 let: 18 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in družinski bonusi 
po veljavnem ceniku.

Grand Hotel 
Bernardin***** 

Družinski bonus: Otroci do 12. leta v družinskih sobah bivajo brezplačno.

Cena nočitve z zajtrkom na osebo 03.01. – 26.03.  
10.10. - 30.12.

26.03.-10.04.
02.05.-21.05.
19.09.- 10.10.

10.04. - 02.05.
21.05. - 02.07. 
05.09. - 19.09.

02.07. - 16.07. 
22.08. – 05.09.

16.07. – 22.08. 
30.12.21- 02.01.22

Delux dvoposteljna soba 66 € 76 € 96 € 111 € 126 €

Delux dvoposteljna soba z dod. 
ležiščem 81 € 91 € 111 € 126 € 141 €

Delux družinska soba 96 € 106 € 126 € 141 € 156 €

Š E  V E Č  U D O B J A

Delux dvoposteljna 
soba
Delux soba velikosti 23 m2 z 
ležiščem širine 180 cm ter z 
balkonom in pogledom na 
morje. V sobi je kopalnica s 
tušem ali kadjo.

Paradise spa
Bazen z ogrevano morsko vodo, 
ki blagodejno vpliva na telo, 
tretmaji na osnovi lokalnih 
naravnih sestavin in strokovno 
zasnovani lepotni programi. 

Razkošna hotelska  
plaža z VIP clubom
Neposredno pred hotelom se 
nahaja hotelska plaža, ki jo varuje 
t.i. modra zastava, kar pomeni, da 
je plaža kakovostna. Izposodite si 
lahko ležalnik, se osvežite v baru, 
poleti pa je del plaže obogaten s 
programom Perfect Summer Club. 

strokovno



Povsem prenovljen Hotel Histrion je z vseh stra-
ni obkrožen z neskončno modrino morja. V hotelu 
boste doživeli čarobnost Istre preko zgodb morja, 
sonca, istrske kulinarike, tipičnih istrskih zelišč in 
tradicionalne istrske arhitekture. V sobah vas bodo 
pozdravile piranska sol, sivka ter oljke. Spodnji del 
hotela predstavlja največji morski vodni park na 
slovenski Obali, Morski vodni park Termaris, katere-
ga bazene polni mlado morje, bogato z minerali. V 
poletni sezoni je Termaris s teraso povezan s plažo 
ob morju. Ob njem najdete Wellness Benedicta, v 
katerem vas bomo razvajali s tradicionalnimi dob-
robitmi Istre in pogledi na modrino slovenskega 
morja. In ker je gibanje po morskem zraku resnično 
blagodejno, vas vabimo k nam tudi s kolesom. Hotel 
Histrion nosi znak kolesarjem prijaznega hotela. 

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 - 4 noči, odvisno od sezone bivanja. Cene se razlikujejo glede na sezono. 

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, vstop v Morski vodni park Termaris, 
prost vstop na hotelsko plažo, uporabo kopalnega plašča, brezplačen brezžični internet, brezplačno zunanje parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke nad 12 let: 15 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in bonusi po 
veljavnem ceniku.

Hotel Histrion****

Družinski bonus: Otroci do 12. leta v družinskih sobah bivajo brezplačno.

Cena nočitve z zajtrkom na osebo 03.01. – 26.03.  
10.10. - 30.12.

26.03.-10.04.
02.05.-21.05.
19.09.- 10.10.

10.04. - 02.05.
21.05. - 02.07. 
05.09. - 19.09.

02.07. - 16.07. 
22.08. – 05.09.

16.07. – 22.08. 
30.12.21- 02.01.22

Superior Istrian  
dvoposteljna soba 51 € 61 € 71 € 76 € 86 €

Superior Istrian dvoposteljna 
soba z dodatnim ležiščem 61 € 71 € 81 € 86 € 96 €

Istriana Family  
(povezani sobi) 2+2 92 € 110 € 128 € 137 € 155 €

P R O D A J N I  H I T 

Superior Istrian  
dvoposteljna soba
Superior istrska soba na 
notranji, senčni strani hotela z 
ležiščem širine 160 cm. Soba z 
19 m² ima kopalnico s kadjo ter 
pogled na pristanišče. 

Morski vodni  
park Termaris
Na več kot 2.400 m2 vodne 
površine se nahajajo plavalni 
bazen s sproščujočim slapom, 
plavalni bazen, obkrožen z 
otroškimi bazeni z zabavnimi 
igrali ter razigrani bazen z deročo 
reko in vrtinci.

Wellness Benedicta - 
svet savn 
V svetu savn vas pričakujejo 
finska savna z najlepšim 
pogledom na morje, edini hamam 
na slovenski Obali, solna soba in 
okrogle masažne sobe.
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Hotel Vile Park je družinam prijazen kompleks, ki 
obsega vile Galeb, Galeja, Orada in Nimfa ter apart-
maje Vile Barka. Vile povezuje nakupovalna ulica 
z bari in restavracijami, ki se zaključi z laguno in 
bujnim sredozemskim rastjem. Pred hotelom naj-
dete zunanji bazen in plažo. Vile Park so zgrajene 
okoli ruševin zvonika cerkve Sv. Bernardina, neka-
tere nudijo tudi balkon. Gostje hotela imajo vstop v 
največji vodni park na slovenski Obali, Morski vodni 
park Termaris v sosednjemu Hotelu Histrion. V Ho-
telu Histrion lahko gostje Hotela Vile Park koristijo 
tudi wellness ponudbo in polpenzion. V hotelu so 
dobrodošli tudi mali hišni ljubljenčki!

Cena velja ob minimalnem bivanju 2 - 4 noči, odvisno od sezone bivanja. Cene se razlikujejo glede na sezono. 

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, večerja v restavraciji Hotela Histrion, 
vstop v Morski vodni park Termaris, prost vstop na hotelsko plažo, brezplačen brezžični internet, brezplačno zunanje 
parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle in otroke nad 12 let: 15 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in bonusi po 
veljavnem ceniku.

Hotel Vile Park***

Družinski bonus: Otroci do 12. leta v družinskih sobah bivajo brezplačno.

Cena nočitve z zajtrkom na osebo 03.01. – 26.03.  
10.10. - 30.12.

26.03.-10.04.
02.05.-21.05.
19.09.- 10.10.

10.04. - 02.05.
21.05. - 02.07. 
05.09. - 19.09.

02.07. - 16.07. 
22.08. – 05.09.

16.07. – 22.08. 
30.12.21- 02.01.22

Standard dvoposteljna soba 26 € 36 € 46 € 51 € 56 €

Standard dvoposteljna soba  
z dod. ležiščem 2+1 29,50 € 39,50 € 49,50 € 54,50 € 59,50 €

Standard Family  
(povezani sobi) 2+2 47 € 65 € 83 € 92 € 101 €

U G O D N A  C E N A

Standard dvoposteljna 
soba
Dvoposteljna soba velikosti 22 
m² z ležiščem 160 cm. V sobi je 
kopalnica s tušem. 

Družini prijazen hotel
Hotel Vile Park je družinam 
prijazen hotel. V njem med 
počitnicami organiziramo Mini 
klub na plaži. Gostom je na voljo 
tudi hotelski zunanji bazen.

Morski vodni  
park Termaris
Gostje imajo vstop tudi v Morski 
vodni park Termaris v sosednjem 
Hotelu Histrion. Del vodnega 
parka je namenjen vodnim 
vragolijam, del pa sprostitvi ob 
pogledih na neskončno modrino 
morja.
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 Í Bioenergijsko letovišče Salinera leži v objemu 
zelenega naravnega okolja in milega mediteranskega 
podnebja ob Krajinskem parku Strunjan. 

 Í Veliko sončnih dni in blage zime omogočajo celoleten 
oddih ob morju in na svežem morskem zraku, ki 
pripomore k dobremu počutju.

 Í V letovišču vas na pot dobrega počutja popelje tudi 
bioenergetski park z 12 energijskimi točkami. V njem 
si boste povrnili občutek notranjega ravnovesja in 
vitalno življenjsko energijo.

 Í Zelena barva bujnega sredozemskega zelenja, sredi 
katerega leži Hotel Salinera, prav tako pomirja in 
sprošča.

 Í Na mestu nekdanjega samostana Benediktincev, ki 
so se ukvarjali z zdravilstvom, danes stoji Wellness 
center Syra – center zdravja, sprostitve in vitalnosti.

 Í V savna centru s kombinacijo mokrih in suhih savn si 

privoščite detoksikacijo in priskočite na pomoč svojemu 
imunskemu sistemu.

 Í Pred hotelom vas z obiljem borove sence pričakuje 
travnata plaža Salinera, kopate pa se lahko tudi na 
sosednjem urejenem kopališču Talaso.

 Í Najlepša plaža v Istri ob vznožju klifa v Mesečevem 
zalivu zahteva nekaj hoda, a trud se splača! Veličasten 
na pogled je tudi 80 m visok Strunjanski klif v 
Krajinskem parku Strunjan.

 Í Pri nas je zanimivo 365 dni v letu – v toplejših mesecih 
se sprehodite po Stujži, edini laguni na slovenski obali 
Istre, s podvodnim travnikom, bogatim z raki, mehkužci 
in ribami. V jeseni pa se posladkajte z zlatim sadežem 
kakijem, tipičnim za Strunjan z okolico.

 Í V krajinskem parku Sečovlje in Strunjan si poglejte, kako 
so nekoč in kako danes pridobivajo sol, ali pa spoznajte 
največje polslano močvirje v Sloveniji Škocjanski zatok, 
kjer prebiva več kot 200 vrst ptic. A previdno, na krožni 
poti lahko srečate »boškarina« (t.j. avtohtona vrsta 
istrskega goveda)!

V zaliv Salinera resorta Strunjan 
po novo življenjsko moč:

Salinera resort 
Strunjan

1. Hotel Salinera
2. Vila Maia
3. Apartmaji Salinera
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Hotel Salinera na obrobju resorta je obdan z zele-
njem in bujno mediteransko vegetacijo ter ponuja 
sproščene počitnice v naravi. V hotelu vas pričakujejo 
notranji in zunanji bazen z morsko vodo ter Wellness 
Syra. Hotel s centrom zdravja, sprostitve in vitalnosti 
leži na kraju, kjer je nekoč stal samostan Benediktin-
cev, ki so bili znani po tem, da so se ukvarjali z zdra-
vilstvom. Danes lahko blagodejno moč narave obču-
tite ne le v wellness tretmajih, temveč jo na vsakem 
koraku vdihnite skozi morski zrak tega zavetrnega, 
zelenega zaliva, se ji predate v bioenergetskem par-
ku ob hotelu ali pa se prepustite zeleni barvi sredo-
zemskih rastlin, v objemu katerih leži Hotel Salinera. 
In ker hotel leži ob zaščitenem naravnem rezervatu 
Krajinskega parka Strunjan, je tudi popolno izhodi-
šče za raziskovanje tega prelepega, zelenega predela 
slovenske Obale. Tudi s kolesom, če želite, saj hotel 
nosi oznako kolesarjem prijaznega hotela!

Cena velja ob minimalnem bivanju 2- 4 noči, odvisno od sezone bivanja. Cene se razlikujejo glede na sezono. 

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, vstop v notranje in zunanje bazene, 
prost vstop na hotelsko plažo, brezplačen brezžični internet v hotelu, brezplačno zunanje parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle: 12 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in bonusi po veljavnem ceniku.

Hotel Salinera****/***

Cena nočitve z zajtrkom na osebo 03.01. – 26.03.  
10.10. - 30.12.

26.03.-10.04.
02.05.-21.05.
19.09.- 10.10.

10.04. - 02.05.
21.05. - 02.07. 
05.09. - 19.09.

02.07. - 16.07. 
22.08. – 05.09.

16.07. – 22.08. 
30.12.21- 02.01.22

Standard dvoposteljna soba 27 € 37 € 42 € 52 € 62 €

Superior dvoposteljna soba 37 € 47 € 52 € 62 € 72 €

Superior dvoposteljna soba 
s pogledom na morje 42 € 52 € 57 € 67 € 77 €

Superior dvoposteljna 
soba
Standardna dvoposteljna soba 
velikosti 30 m² z ležiščem 180 
cm. V sobi je kopalnica s tušem. 

Energijski park
V objemu narave, poleg Hotela 
Salinera, se med borovci, 
obdanimi s sredozemskim 
rastlinjem in travo, nahaja 12 
energijskih točk.

Vse za aktivni oddih
Hotel Salinera je raj za pohodnike 
in kolesarje. Leži ob naravnem 
rezervatu, ki ga lahko raziščete 
peš po številnih pešpoteh ali s 
kolesom.

P R O D A J N I  H I T 



 Í San Simon resort najdete v Simonovem zalivu ob 
mestu Izola, ki ga skozi vse leto napajata utrip 
kulturnih prireditev ter čar ribiških navad.

 Í Pri Simonovem zalivu, kjer se nahaja letovišče San 
Simon s prenovljenim Hotelom Haliaetum, Hotelom 
Mirto in depandansami San Simon, so v morju 
potopljeni ostanki pomola iz nekdanjega rimskega 
pristanišča Haliaetum.

 Í V letovišču najdete prodnato plažo in nizkim 
pristopom v morje, ki ga otroci obožujejo. Plaža ima 
velik zunanji tobogan, s pomola pa so urejeni dostopi 
v vodo. Velik del kopališča je poraščen z borovci in 
akacijami, ki nudijo prijetno senco.

 Í Le kratek sprehod v smeri proti Strunjanu vas čaka 
plaža pod Belvederjem. V drugo smer, proti Izoli, se 
lahko okopate na plaži Delfin, v Izoli pa skočite v vodo 

na mestni plaži Svetilnik s pravim svetilnikom!
 Í Izola je mesto ribištva. Tudi vi se v Izolani – hiši morja 

– preizkusite kot ribiči, krmilite po morju v pravi ribiški 
kabini, nato pa z interaktivno igro »Lovimo s Bepijem« 
ulovite kakšno »sardelco«!

 Í V Izoli si oglejte tudi stare meščanske palače, nekatere 
s prav pikantno zgodovino, ter spoznajte delo 
umetnikov in njihove tehnike izdelovanja tradicionalnih 
umetnin iz gline, keramike ali muranskega stekla.

 Í Za pravo dozo zgodovine si v bližini San Simon resorta 
oglejte arheološki park z ostanki obmorske rimske vile 
in pristaniščem, burno zgodovino pa boste začutili tudi 
na skrivnostnih uličicah starega mestnega jedra.

 Í Izola slovi po oljkah in vinogradih ter s svojim zaledjem 
ponuja odličen preplet istrske in morske kulinarike. 
Lokalni gostinci so vključeni v pobudo Kilometer nič 
– ponujajo pristne jedi iz lokalnih, svežih in zdravih 
sestavin, pripravljene po tradicionalnih receptih.

Družinam prijazno letovišče  
San Simon ob živahni Izoli:

San Simon resort  
Izola

1. Hotel Haliaetum
2. Hotel Mirta
3. Depandanse Palma,
    Korala, Perla
4. Depandansa
    Sirena
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V resortu San Simon v Simonovem zalivu vas priča-
kujeta dva hotela. Prenovljen Hotel Haliaetum je ime 
dobil po rimskem pristanišču, katerega potopljeni 
ostanki so v zalivu vidni še danes. Je družinam prija-
zen hotel z družinskimi sobami, ponuja pa tudi otro-
ške kotičke in igrala, mini klub, otroške menije in po 
naročilu v sobah tudi osnovne potrebščine za nego 
otrok. V hotelu je notranji bazen z ogrevano morsko 
vodo, na prodnati plaži pa najdete največji zuna-
nji tobogan na slovenski Obali. Umirjen Hotel Mirta 
je depandansa Hotela Haliaetum, kamor se lahko 
umaknete pred hotelskim vrvežem. V Wellnessu & 
Spa Mirta vstopite v svet sprostitve s savnami, ma-
sažnim bazenom za razvajanje v rimskem slogu ter 
wellness tretmaji z lokalnim pridihom. Hotel je pri-
ljubljen med gosti, ki prisegajo na aktivne počitnice, 
saj je v letovišču z okolico na voljo celovita športna 
ponudba, od hotela pa vodijo pešpoti.

Cena velja ob minimalnem bivanju 2- 4 noči, odvisno od sezone bivanja. Cene se razlikujejo glede na sezono. 

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, vstop v notranji bazen in na hotelsko 
plažo, brezplačno zunanje parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle: 12 € na osebo na dan. Vsa ostala doplačila in bonusi po veljavnem ceniku.

Družinski bonus: Otroci do 12. leta v družinskih sobah bivajo brezplačno.

Cena nočitve z zajtrkom na osebo 03.01. – 26.03.  
10.10. - 30.12.

26.03.-10.04.
02.05.-21.05.
19.09.- 10.10.

10.04. - 02.05.
21.05. - 02.07. 
05.09. - 19.09.

02.07. - 16.07. 
22.08. – 05.09.

16.07. – 22.08. 
30.12.21- 02.01.22

Superior dvoposteljna soba 39 € 44 € 59 € 69 € 74 €

Superior soba  
z dodatnim ležiščem 2+1 42,50 € 47,50 € 62,50 € 72,50 € 77,50 €

Superior družinska soba 2+2 58,50 € 66 € 88,50 € 103,50 € 111 €

Superior dvoposteljna 
soba
Dvoposteljne sobe velikosti 16 - 
25 m² z ležiščem širine 160 cm. 
Soba ima kopalnico s tušem 

Superior družinska  
soba 2+2
Družinske sobe velikosti 23- 35 m² 
z dvema ločenima ležiščema širine 
90 cm ter dvema (dodatnima 
ležiščema) širine 90 cm. Soba ima 
kopalnico s tušem.

Hotel Haliaetum**** 
in Hotel Mirta**** 

P R O D A J N I  H I T

Hotel Mirta Hotel Haliaetum

Velik zunanji tobogan
Na plaži v San Simonu bo otroke 
razveselil velik tobogan, ki je bil 
pred kratkim prenovljen. Tudi 
plaža je primerna za družine, saj 
omogoča enostaven dostop do 
morja.



V urejenem zelenem parku letovišča San Simon se 
poleg dveh hotelov nahaja tudi 5 depandans. De-
pandanse Korala, Perla, Parma, Sirena in Park sku-
paj ponujajo 225 sob in so nekoliko odmaknjene od 
hotelskega vrveža. Gostje lahko koristijo vse storitve 
hotela, vključno z notranjim bazenom z ogrevano 
morsko vodo, zajtrk ali polpenzion v hotelski resta-
vraciji s pogledom na morje ali storitve Wellness & 
Spa centra Mirta. Zaradi odlične, mirne lege ter ši-
roke izbire družinskih sob so depandanse zelo pri-
ljubljene med družinami. Otroci se bodo zagotovo 
najbolj razveselili velike plaže s tobogani in zabavne 
animacije.

Cena velja ob minimalnem bivanju 2- 4 noči, odvisno od sezone bivanja. Cene se razlikujejo glede na sezono. 

Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat zajtrk v restavraciji hotela, vstop v notranji bazen in na hotelsko 
plažo, brezplačen brezžični internet, brezplačno zunanje parkirišče.

Doplačilo za kosilo ali večerjo za odrasle: 12 € na osebo na dan. Doplačilo za prenovljeno Depandanso Sirena 3 € na osebo 
na dan. Vsa ostala doplačila in bonusi po veljavnem ceniku.

Družinski bonus: Otroci do 12. leta v družinskih sobah bivajo brezplačno.

Cena nočitve z zajtrkom na osebo 03.01. – 26.03.  
10.10. - 30.12.

26.03.-10.04.
02.05.-21.05.
19.09.- 10.10.

10.04. - 02.05.
21.05. - 02.07. 
05.09. - 19.09.

02.07. - 16.07. 
22.08. – 05.09.

16.07. – 22.08. 
30.12.21- 02.01.22

Dvoposteljna soba 26 € 31 € 46 € 56 € 61 €

Dvoposteljna soba  
z dodatnim ležiščem 2+1 29,50 € 34,50 € 49,50 € 59,50 € 64,50 €

Družinska soba 2+2 34 € 40,50 € 60 € 73 € 79,50 €

Dvoposteljna soba
Dvoposteljna soba v velikosti 
16 - 22 m² ter ležiščem širine 
160 cm.

Družinska soba 2+2
Družinska soba v velikosti 23 
m² ter ležiščem širine 160 cm in 
pograd za dva otroka. Soba ima 
kopalnico s tušem.

Depandanse 
San Simon***

U G O D N A  C E N A 

Bazen z morsko vodo
Gostom depandans je v Hotelu 
Haliaetum na voljo bazen 
z ogrevano morsko vodo. 
Kombinacija družinskih sob in 
ogrevanega bazena je razlog za 
oddih pri nas v vseh letnih časih!



Sava Hotels & Resorts je največja turistična skupina 
v Sloveniji. Obsega 3 terme in zdravilišča v termalno 
panonski Sloveniji, raznolike nastanitve ob Blejskem 
jezeru in 3 resorte na slovenski Obali. Skupaj kar 18 
hotelov, 5 apartmajskih naselij, 4 kampe in 2 glampinga. 
Raziščite Slovenijo in nas obiščite v najlepših krajih te 
zelene dežele. 

Kako do brezplačnega oddiha? 

To pošto ste prejeli, ker ste nam svoje kontaktne podatke zaupali kot naš kupec/gost/član programa zvestobe ali ker ste se izrecno strinjali s prejemanjem 
naših ponudb. Če naše pošte ne želite več prejemati, nam to sporočite na e-naslov: povejtenam@sava.si ali po fizični pošti na naslov: Sava Turizem d.d., 
Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Vse informacije glede varovanja in obdelave vaših osebnih podatkov s strani Sava Turizem d.d. najdete v Zaščiti zasebnosti, 
objavljeni na naši spletni strani: https://www. sava-hotels-resorts.com/si/o-nas/varstvo-osebnih-podatkov. Objavljene cene so v evrih (€) na osebo na noč, 
razen, kjer je navedeno drugače. Cena ne vključuje turistične takse in prijavnine. Prijavnina znaša 1€ na osebo/ bivanje. Končna cena aranžmaja je razvidna iz 
rezervacijskega sistema (ROS) v klicnem centru, kjer so upoštevani tudi morebitni popravki napačno objavljenih cen v tem katalogu. Vse cene imajo vključen 
DDV. Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana.

Pridružujemo si pravico do spremembe cen in vsebine sestave paketa. Vsebina posameznih paketov Sava Hotels & Resorts je prilagojena higienskim pripo-
ročilom NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje) in internim ukrepom higiene in zaščite - Sava Hotels & Resorts Higienski Standard Plus.

Avstrija
Madžarska

Zagreb
Benetke 

München

Celovec

 Gradec

Italija Slovenija

Ljubljana

Trst 

Hrvaška

Budimpešta 

Sava Hoteli Bled 

Terme 3000 
– Moravske 

Toplice

Zdravilišče 
Radenci

Terme Ptuj

St. Bernardin 
resort Portorož

Salinera resort 
StrunjanSan Simon 

resort Izola

www.sava-hotels-resorts.com
www.hoteli-bernardin.siSpremljajte nas na

Zakaj izbrati Sava Hotels & Resorts?
1. Fleksibilni pogoji plačila
2. Možnost plačila s turističnimi boni
3. Nadstandarden set zaščitnih ukrepov  

Higienski Standard Plus
4. Družinski bonus (brezplačno letovanje za otroke) 
5. Program zvestobe Ambasador Sava Hotels & Resorts

S programom zvestobe  
Ambasador Sava Hotels & Resorts!

Včlanite se lahko na: www.sava-hotels-resorts.com/ambasador 

Program zvestobe Ambasador Sava Hotels & Resorts velja v Termah 3000 - Moravskih Toplicah, Termah Ptuj, Zdravilišču 
Radenci in Sava Hotelih Bled. V letu 2021 se bodo v program predvidoma priključili tudi naši trije obmorski resorti.


