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Za vas prenavljamo
V NAJLEPŠIH SLOVENSKIH KRAJIH

TRAJNOST
SPOŠTOVANJE
TRADICIJE

Novosti in prenove Sava Hotels & Resorts
Da bi bilo vaše bivanje pri nas še lepše in polno nepozabnih doživetij, smo v zadnji letih za vas
prenovili kar nekaj naših kapacitet in produktov. V letu 2020 so se nam pridružili še trije obalni resorti,
tako da vas zdaj pričakujemo v 3 termah in zdravilišču v termalno panonski Sloveniji, raznolikih
nastanitvah na Bledu in resortih v Portorožu, Izoli in Strunjanu. Na vseh naših destinacijah so osnova
pri prenovah skrb za zdravje in dobro počutje gostov, avtentičnost, spoštovanje tradicije in zgodovine
lokalnega okolja ter trajnost.

www.sava-hotels-resorts.com

VEČJI PROJEKTI ZADNJIH LET
PRENOVA RIKLI BALANCE HOTELA*****S
SAVA HOTELI BLED, 2018

Prenovljene sobe pripovedujejo zgodbe za katere
smo navdih našli na Bledu in v okolici.

Prenovljeni kongresni središči z najlepšimi razgledi
na lepote Bleda.

PRENOVA HOTELA PARK****
SAVA HOTELI BLED, 2020

Vsaka soba v Hotelu Park ima balkon, ena polovica z razgledom
na Blejsko jezero, druga polovica s pogledom na hotelski park.

Prenovljeni Spa Park nudi najlepše razglede tako
s kopališča, kot tudi iz savn in terase.

V avli Hotela Park vas pozdravi vodna fontana z naravno
alpsko pitno vodo in vas vabi, da si vodo natočite kar iz pipe.

Privoščite si kozarček slovenskega vina kar iz vinske
fontane v hotelski restavraciji.

PRENOVA SOB V GRAND HOTELU BERNARDIN*****
S T. B E R N A R D I N R E S O R T P O R T O R O Ž , 2 0 1 8

Sobe so prenovljene v modernem in eleganten stilu z najlepšimi razgledi na morje.

PRENOVA HOTELA HISTRION****
S T. B E R N A R D I N R E S O R T P O R T O R O Ž , 2 0 1 8

Navdih za prenovo smo dobili v Istri in njenih lokalnih
posebnostih, tako lahko Izbirate med sobami oljke, sivke in morja.

V svetu savn v Wellnessu Benedicta se ponujajo
panoramski razgledi na neskončno modrino.

V Morskem vodnem parku Termaris vas v 5 bazenih razvajajo
ogrevana morska voda in razgledi na slovensko morje.

V hotelski avli vas pozdravijo stene suhozidne gradnje in
škure - tradicionalni elementi istrske arhitekture.

PRENOVA HOTELA HALIAETUM**** IN LOKALA BISTRO
SAN SIMON RESORT IZOLA, 2019

Hotel Haliaetum je s prostornimi sodobno opremljenimi
hotelskimi sobami družinam prijazen hotel.

Moderno podobo je dobil tudi priljubljen gostinski lokal
Bistro, v katerem se lahko okrepčate tik ob morju.

PRENOVA HOTELA AJDA****, KOPALIŠČA IN RESTAVRACIJA AJDA
TERME 3000 – MORAVSKE TOPLICE, 2018/2019

Na bazenu, v garderobah in počivalnicah, ajdo, ki jo
kopališče nosi v imenu, simbolizirajo izbrani detajli.

Prenova je Restavraciji Ajda prinesla svež in moderen interier,
razglede na prekmursko naravo in golf igrišče in veliko teraso.

PRENOVA PREKMURSKE VASI AJDA****
TERME 3000 – MORAVSKE TOPLICE, 2019

Očarljive lesene hiške so navdahnile tipične lokalne
prekmurske hiške. Krite so s trstiko v njih pa je veliko
svetlobe in udobja.

V zgornjem nadstropju se boste na blazinah polnjenih z
ajdovimi luščinami zazibali v prijeten spanec.

PRENOVA LUKSUZNIH SOB IN BAZENA V HOTELU LIVADA PRESTIGE*****
TERME 3000 – MORAVSKE TOPLICE, 2021

Interier prenovljenih sob vključuje edinstven element
rokodelske tradicije - prekmursko pletenje slame oz.
koruznega ličkanja in celo zelenico za vajo golf udarcev.

Del prenove je bil tudi hotelski bazen – njegovo podobo smo
osvežili za boljše počutje gostov.

PRENOVA SALONA ZDRAVJA
ZDRAVILIŠČE RADENCI, 2019

V prenovljenem Salonu zdravja si lahko gostje neposredno
iz izvira natočijo dobrodejno mineralno vodo bogato s CO2.

Med novostmi v Salonu zdravja so tudi prijetne in izjemno
blagodejne mineralne kopeli za roke.

PRENOVA MOBILNIH HIŠK****
TERME PTUJ, 2020

Nove mobilne hiške ponujajo stik z naravo in svobodo kot pri šotorjenju, vendar tudi apartmajsko razkošje in manjšo
izpostavljenost vremenskim vplivom.

NOVOSTI V PONUDBI
` Paket »Gourmet over Mura« v Termah 3000 – Moravske
Toplice in Zdravilišču Radenci
` Lepotni tretmaji Med Visage, Med Contour in Reviderm v
Medico – wellness centru Valens Augusta v Termah Ptuj
` Riklijev sprostitveni park pred Rikli Balance Hotelom na
Bledu
` Spa Park v prenovljenem Hotelu Park na Bledu
` Wellness Benedicta v prenovljenem Hotelu Histrion v St.
Bernardin resortu v Portorožu
` »Istrski zajtrk« v St. Bernardin resortu v Portorožu, Salinera
resortu v Strunjanu in San Simon resortu v Izoli
` Prekmurski zajtrk v Hotelu Livada Prestige.
` 17 simpatičnih digitalnih strežnih vozičkov v Kavarni Park,
Hotelu Park in Rikli Balance Hotelu na Bledu in v Grand
Hotelu Bernardin v St. Bernardin resortu v Portorožu.

NAGRADE ZA TRAJNOSTNO
DELOVANJE
` mednarodni trajnostni certifikat
Zeleni znak/ Green Key za Hotel Park
in Kavarno Park (Sava Hoteli Bled) ter
Hotel Histrion (St. Bernardin resort
Portorož)
` znak Slovenia Green Accommodation
v okviru Zelene sheme slovenskega
turizma za Hotel Park (Sava Hoteli
Bled)
` znak Slovenia Green Cuisine v okviru
v Zelene sheme slovenskega turizma
za Kavarno Park (Sava Hoteli Bled)

SAVA HOTELS & RESORTS

PONOSEN PARTNER PROJEKTA SLOVENIJA
EVROPSKA GASTRONOMSKA REGIJA 2021
V letu 2021, ko je Slovenija ponosna nosilka naziva Evropska gastronomska regija 2021 smo tudi Sava Hotels & Resorts
med partnerji in pridruženi člani, ki s svojimi projekti, programi in dogodki soustvarjajo gastronomsko zgodbo. Projekt
Slovenija ‒ Evropska gastronomska regija 2021 je usmerjen v povečevanje kakovosti življenja. Vključuje priložnosti za
izobraževanje na področju zdravega in sonaravnega bivanja ter trajnostnega razvoja gastronomije in krepi nacionalno
promocijo kulinarike in gastronomije ter ustvarja sinergijo z lokalnimi okolji oziroma kulturami. Ob podpori nacionalne
kampanje »Zdaj je čas. Moja Slovenija.« želijo s projektom okrepiti zavedanje o pomenu lokalne gastronomije in
odgovorni konzumaciji hrane vključno z zmanjševanjem odpadkov, zmanjševanju uporabe plastike za enkratno uporabo
ter z namenom krepitve kratkih dobavnih verig.

KULINARIČNE NAGRADE:

SAVA HOTELI BLED

BLED LOCAL SELECTION, THE
MICHELIN PLATE IN 3 KAPE PO
KLASIFIKACIJI GAULT & MILLAU

T E R M E 3 0 0 0 – M O R AV SK E T O PL I C E

ZNAK KAKOVOSTI ZA LETO 2021
(LOKALNA GASTRONOMIJA V
HOTELIH)
Na 67. Gostinsko-turističnem zboru (GTZ) Slovenija,
so Terme 3000 – Moravske Toplice prejele Znak
kakovosti za leto 2021 » Lokalna gastronomija v
hotelih«. V Termah 3000 – Moravske Toplice namreč
svojim gostom nudimo več kot 50 prekmurskih jedi
pripravljenih po receptih naših babic in več kot 40
različnih jedi, ki vsebujejo ajdo, žito, ki je močno
zaznamovalo prekmursko pokrajino. Od lokalnih
dobaviteljev naročamo kar nekaj mlečnih izdelkov,
med njimi tudi različne sire, jogurte in pinjenec.
Prav tako so lokalno pripravljeni pekovski izdelki,
ki jih postrežemo gostom, kot so vrtanek in kruh iz
kmečke peči, korenina s čebulo, žemlje in ocvirkove
pogače. Tudi krompir, čebula, česen in korenje so
pridelani na lokalni kmetiji, prav tako bučno olje, ki
je nepogrešljiv del Prekmurja.

V Sava Hotelih Bled medtem prav tako prisegamo na
sestavine, ki so nabrane isti dan, kot so uporabljene.
Naša Restavracija Julijana v Grand Hotelu Toplice
je tako prejemnica prestižne nagrade The Michelin
Plate, za sveže surovine, skrbno pripravljen in
dober obrok za leto 2020 in 2021, po klasifikaciji
Gault&Millau je prejela 3 kape, pohvali pa se
lahko tudi s certifikatom za Bled Local Selection, ki
nagrajuje vse, kar že od nekdaj biva in raste na Bledu
z okolico. V restavracijah Sava Hotelov Bled sicer
sami pripravljamo vse omake, v hotelskih kuhinjah iz
domačih sestavin vkuhavamo najboljše marmelade
in izdelujemo domači sladoled, gostom postrežemo
tudi z vrhunskimi produkti lokalnih proizvajalcev,
od sveže lokalne zelenjave in mlečnih izdelkov, do
prvovrstnih postrvi lokalnega rejca.

PREDVIDENE PRENOVE V 2022

Prenova Grand Hotela Toplice*****
najbolj elegantnega hotela na Bledu s skoraj 90-letno tradicijo (Sava Hoteli Bled)

Prenova Hotela Jadran***
z edinstveno lokacijo na hribčku ob Blejskem jezeru
(Sava Hoteli Bled)

Prenova Hotela Vile Park***
(St. Bernardin Resort Portorož)

Nadgradnja kamp parcel v premium luksuzne kamp parcele za večje udobje bivanja za kampiste.
(Sava Hoteli Bled - Kamping Bled)

HIGIENSKI STANDARD PLUS
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 te ukrepe še nadgradili za vašo maksimalno zaščito in jih poimenovali Higienski Standard Plus.

PROGRAM ZVESTOBE AMBASADOR SAVA HOTELS & RESORTS
Programu zvestobe Ambasador Sava Hotels & Resorts so se pridružile tudi naše 3 obalne
destinacije: St. Bernardin resort Portorož, Salinera resort Strunjan in San Simon resort Izola.
Sedaj lahko Kapljice zbirate in jih nato koristite v celotni skupini Sava Hotels & Resorts. Kapljice lahko unovčite za ugodnejše storitve ter tudi brezplačne nočitve znotraj Sava Hotels
& Resorts.

NOVOSTI
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