
Sodobnost in raznolikost

v sožitju z naravo
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Naš vsakodnevni izziv je organizacija dogod-
kov od Gorenjske do Pomurja. Poslovni sesta-
nek ali mednarodni kongres, kosilo s partnerji 
ali svečana večerja, izobraževanje ali spod-
budno druženje prepleteno z edinstvenimi 
doživetji naših destinacij - vsako srečanje in 
vsaka prireditev je zgodba zase, zato vedno 
in povsod sledimo njenemu edinstvenemu 
karakterju. 

Ponujamo celovit produkt, ki temelji na učin-
kovitem prepletanju kakovostnih kongresnih 
in namestitvenih kapacitet kakor spremljeval-
nih programov - kulinaričnih, športno rekrea-
tivnih, kulturnih in drugih doživetij in svojo po-
nudbo oblikujemo v tesni povezavi z okoljem 
v katerem delujemo. Vedno se lahko zanesete 
na profesionalne in kreativne storitve od načr-
tovanja pa do uspešne izvedbe. 

Na vseh šestih destinacijah - Bled, Ptuj, Mo-
ravske Toplice, Radenci, Banovci, Lendava 
- se skrbno posvečamo spoznavanju in razu-
mevanju vaših ciljev ter sporočil, ki jih želite 
prenesti vašim gostom. Vabimo vas, da izko-
ristite prednosti, ki jih ponujamo kot največja 
turistična veriga v Sloveniji, zato verjamemo, 
da boste v nas prepoznali zanesljivega par-
tnerja za sedanjost in prihodnost. 

Odkrijte bogastvo izkušenj, izbire in doživetij 
- izberite Sava Hotels & Resorts.

MICE ekipa Sava Hotels and Resorts

Bogastvo izkušenj, 
izbire in doživetij

Slovenija preseneča slehernega obiskovalca 
s svojo pokrajinsko raznolikostjo in ponosni 
smo, da jo lahko predstavimo kot zeleno in 
čisto deželo s sodobnim utripom in boga-
to kulturno dediščino.

Odkrijte lepote gibanja in življenja v razigra-
ni deželi v osrčju Evrope, ki je obenem me-
sto srečevanj in mesto, kjer se s posebno 
energijo tkejo trdne vezi in utrinjajo reši-
tve in ideje.

Hitre in slikovite poti vabijo, da se prepusti-
te kulinaričnim dobrotam, dobrim vinom 
ter pristnemu gostoljubju. Ponesle vas bodo 
v kraje, kjer boste lahko v svoj profesionalni 
vsakdan vnesli užitke, ki navduhujejo in 
vračajo energijo za izzive poslovnega sveta.

Lega Slovenije omogoča enostaven in stro-
škovno učinkovit dostop. Od madžarske 
meje in panonskih ravnic na severovzhodu, 
pa do slikovitih obmorskih mest in meje z 
Italijo vas v samo 3 urah pripelje avtocesta,  
po drugi osi sodobnega avtocestnega križa 
pa le v 2 urah prispete od avstrijske meje in 
mogočnih Alp v hrvaško prestolnico Zagreb. 
Mednarodni letališči Ljubljana in Maribor pa 
sta odlični izhodišči do vseh najboljših kon-
gresnih in prireditvenih destinacij.

Slovenija - dežela, kjer se utrnejo 
ideje in stkejo trdne vezi

Kranjska 
gora Bled

Portorož

Koper

Lipica

Postojna
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Edinstveno ponudbo Slovenije zaokrožajo 
številne priložnosti za odkrivanje zname-
nitosti, aktivnosti v naravi ter programi za 
sprostitev in dobro počutje. Ponašamo se z 
dolgoletno tradicijo gostoljubja, pa tudi iz-
kušnjami pri izvedbi poslovnih srečanj vseh 
vrst. Srečali boste prijazne, iznajdljive in 
skrbne ljudi, ki jih odlikujeta profesionalnost 
in učinkovitost in  ključne sestavine, da bo 
vaš dogodek zgodba o uspehu.

Ptuj

Maribor
Murska sobota

Lendava

Bled

Ljubljana

Lipica

Postojna

LOKACIJA DOSTOPNA V VSEH LETNIH ČASIH
• na severovzhodu Slovenije, ob vznožju Julijskih Alp 
• v najbližji soseščini meja z Avstrijo in Italijo
• ob pomembnih poteh

Bled – Letališče Ljubljana (SLO) 36 km / 20 min
Bled – Letališče Celovec (A) 86 km / 60 min
Bled Letališče Trst (I) 173 km / 95 min
Železniška postaja  Lesce – Bled 4 km / 5 min

 
Dunaj  326 km
Milano  554 km
Rim 811 km
Zagreb 190 km
München 355 km
Budimpešta 492 km
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Slovenija ima en sam otok, a ta je privlačnejši od marsikaterega otočja. Na obrobju 
Triglavskega narodnega parka, v zavetju slikovitih gora kraljuje sredi alpskega jeze-
ra. Svetovljanske iskalce drugačnosti in lepote, sprostitve in navdiha, miru in špor-
tnih izzivov tu pričakuje tisočero možnosti; romatični sprehodi ali vožnjo s kočijo 
okoli jezera, vožnja s tradicionalno pletno do idilične cerkvice na Blejskem otoku, 
obisk mogočnega gradu, ki kraljuje na navpični skalni pečini nad jezerom, bližnja 
smučišča, planinske poti, izziv enega najlepših golfskih igrišč v Evropi, sladki trenutki 
ob kremni rezini, casino - to so le drobci blejskih privlačnosti. Kdor jih doživi, hre-
peni po njih vedno znova.
 
Ta mali kraj sredi Evrope je prežet s posebno energijo, ki napolni z mirom in vital-
nostjo za aktivno delovanje v vsakdanjem in poslovnem življenju. Odmaknjen od 
vsakdanjega hitrega tempa, a hkrati sodoben in privlačen v vseh letnih časih. To 
je glavni razlog, da je Bled že od nekdaj priljubljen kraj za srečanja. 

V svoji bogati zgodovini je bil pogosto prizorišče pomembnih domačih, mednaro-
dnih in protokolarnih srečanj ter dogodkov, zaradi česar sodi danes med najbolj 
uveljavljena kongresna središča v Sloveniji. Ključni faktorji poleg naravnih dano-
sti in pestre ponudbe so tudi varnost, integriranost v lokalno okolje, družbena 
odgovornost in okolju prijazna destinacija saj se na večino prizorišč in hotelov 
opravite kar peš. 

Pridite in se prepričajte sami. 

Združite prijetno  
s koristnim

Bled, biser slovenskih alp

Bled,  
vaša najboljša izbira 

za zelena srečanja.
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Na začetku 20. stoletja je Bled veljal za enega najlepših zdraviliških krajev tedanje Avstro-
ogrske monarhije ter mondeno zbirališče evropske aristokracije. Sloves svetovljanskega le-
tovišča je ohranil tudi v času med obema vojnama. Za svojo poletno rezidenco ga je izbrala 
kraljeva družina Karađordevićev in že takrat je bil kraj živahno središče političnega in diplo-
matskega življenja. V času po drugi svetovni vojni se je tukaj zelo rad zadrževal tudi predse-
dnik Tito, ki si je za svojo rezidenco izbral Vilo Bled in tukaj gostil številne znane državnike ter 
obraze iz sveta politike in kulture.

Med prve »turiste« Bleda štejemo romarje, ki so množično romali k cerkvici na blejskem otoku 
in njegov sloves ponesli daleč naokrog. Pravi razcvet turizma pa sega v 19. stoletje, ko je Ar-
nold Rikli prepoznal naravna bogastva blejske krajine: čist in krepak alpski zrak, zdravilna 
termalna voda in številne sončne dni v letu ter ustanovil svoje znamenito zdravilišče. 
To izjemno naravno bogastvo skušamo ohranjati tudi danes, zato razvijamo vrsto trajno-
stnih produktov, ki bodo gostom omogočali še tesnejši stik z naravnih okoljem.

Organizatorji poslovnih srečanj lahko na Bledu izbirajo med vrsto zmogljivosti. V Festivalni 
dvorani v središču kraja je delovni prostor za 500 udeležencev, največji hotelski konferenčni 
središči sta v hotelu Golf in Grand hotelu Toplice. Neokrnjena narava v vseh letnih časih ponu-
ja raznolike možnosti za popestritev delovnega srečanja, medtem ko sodobni centri za dobro 
počutje omogočajo celovito telesno in duševno sprostitev.
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Legenda: 
1.  Hotel Golf 
2.  Grand Hotel Toplice 
3.  Hotel Park
4. Hotel Savica
5.  Hotel Jadran
6.  Hotel Trst
7.  Kraljeva klubska hiša
8.  Festivalna dvorana Bled 
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Zakaj Bled?

ZAKLADNICA IZREDNIH  
NARAVNIH LEPOT…
• Blejsko jezero z otokom
• soteska Vintgar
• planota Pokljuka
• Triglavski narodni park
•  jama pod Babjim zobom
• slap pod Iglico

KULTURNE ZNAMENITOSTI 
• Blejski grad, 
• cerkev na otoku
• graščina Grimšče
• galerije, številni spomeniki in 

sakralni objekti

KULTURNE ZNAMENITOSTI 
• Blejski grad, 
• cerkev na otoku
• graščina Grimšče
• galerije, številni spomeniki in 

sakralni objekti

SIMBOLI BLEDA
• izvoščki »fijakarji«
• tradicionalni prevozi na otok  

s »pletno«
• originalna kremna rezina 

»kremšnita«

VISOKO USPOSOBLJENA IN 
ZANESLJIVA  DELOVNA SILA
Statistični podatki za Bled kažejo 
nadpovprečno izobrazbeno 
strukturo prebivalstva, kjer 
posebej izstopata visoka deleža 
študentov in diplomantov
VARNA DESTINACIJA
Slovenija (in z njo tudi Bled) po 
statističnih podatkih velja za 
varno državo z nizko stopnjo 
kriminalitete

KRAJ Z BOGATO ZGODOVINO 
• Prvič omenjen že tisočletje 

nazaj – 4. Aprila 1004
• prvi so ga spoznali romarji 

in širili glas o njegovi rajski 
podobi 

• razcvet turizma v 19. stoletju, 
ko je Arnold Rikli tukaj 
ustanovil zdravilišče

• živahno in priljubljeno 
letovišče evropske 
aristokracije v avstroogrski 
monarhiji v začetku 20. stol.

• najbolj svetovljansko letovišče 
v Jugoslaviji in kraj poletnega 
oddiha kraljeve družine 
Karađorđevič ter kasneje 
predsednika Tita

ZELENA MOBILNOST
Bled je kraj z optimalno 
razporeditvijo hotelskih 
objektov in konferenčnih 
centrov, saj znaša razdalja 
med najbolj oddaljenim 
hotelom in najbolj oddaljenim 
konferenčnim centrom manj 
kot 450 metrov. Vse poti lahko 
varno premagate peš in ob tem 
uživate v svežem zraku, lepih 
razgledih in umirjenem utripu 
kraja.
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EDINSTVENA KAKOVOST 
ŽIVLJENJA
Bled je prijetna destinacija z 
izrazitim kreativnim nabojem, 
ohranjenim okoljem in 
usmerjenostjo k zdravemu, 
»zelenemu« načinu življenja.

IZOBRAZBA NA VISOKI 
SVETOVNI RAVNI
Bled je dom ene prvih institucij 
za razvoj managementa, ki se je 
v 25-ih letih razvila v eno najbolj 
inovativnih mednarodnih 
poslovnih šol v Evropski Uniji. 
IEDC je danes večkrat nagrajena 
poslovna šola z butičnim 
pristopom k izobraževanju 
vodilnih kadrov iz celega sveta.
Da je Bled srce slovenskega 
turizma kaže tudi center 
izobraževanja bodočih rodov 

turističnih delavcev Visoke 
strokovne šole za gostinstvo in 
turizem. Mlade upe slovenskega 
turizma boste pogosto srečevali 
tudi v naših hotelih.

RAZNOVRSTNOST DOŽIVETIJ
Konferenčna središča Sava 
hoteli Bled, razvijajo celovito 
ponudbo hotelskih, kongresnih, 
gostinskih, golfskih in wellness 
storitev najvišje kakovosti.

TRDNA PODPORA LOKALNIH 
OBLASTI
Lokalna administracija močno 
podpira kongresno dejavnost, 
zato vseskozi nudi aktivno pod-
poro organizatorjem, pa tudi 
razvoju infrastrukture v desti-
naciji. Ob kandidaturah za večje 
dogodke na nacionalni in med-

narodni ravni celotna skupnost 
na čelu z županom, združuje 
moči za najboljše rešitve.

ZMOGLJIVOST DESTINACIJE
Namestitev v hotelih:           sob
5*:   87
4*:   614
3*:   363
Skupno število sob (tudi v 

apartmajih in zasebnih sobah):  1.631

Konferenčne dvorane z 
največjimi zmogljivostmi:
Festivalna dvorana:  514  
 slušateljev
Dvorana Jupiter, H Golf:  350  
 slušateljev
Dvorana Grand, GH Toplice: 270  
 slušateljev

SAVA HOTELI BLED
Sodobni, raznoliki in odlični v sožitju  
z naravnim okoljem

• 634 sob z več ko 1000 posteljami v šestih hotelih; 

• 26 konferenčnih prostorov na površini 3.100 m2  
v Hotelu Golf, Grand hotelu Toplice in Hotelu Park; 

• 12 gostinskih lokalov s pestro gostinsko ponudbo v raz-
ličnih okoljih; 

• bazeni s termalno vodo in sprostitveni centri v Hotelu 
Golf, Grand Hotelu Toplice in Hotelu Park; 

• Grand hotel Toplice je edini hotel s petimi zvezdicami na 
Bledu in tudi ponosni član združenja najboljših malih 
luksuznih hotelov sveta (Small Luxury Hotels of the Wor-
ld); 

• golf igrišče Bled, ki ga sestavljata Kraljevo igrišče z 18 
polji in Jezersko igrišče z 9 polji, je uvrščeno med sto 
najboljših igrišč v Evropi; 

• Camping Bled ob Blejskem jezeru je eden najbolj prilju-
bljenih kampov v Sloveniji, s številnimi priznanji in edin-
stvenim »glampingom« v ekološki vasici Gozdnih Vil 
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• edinstveni kolaž prireditvenih pro-
storov, ki dajejo poseben pečat sle-
herni prireditvi;

• možnost izbiranja in povezovanja 
različnih okolij;

• vpliv prijetnega in ustvarjalnega 
ozračja ob Blejskem jezeru;

• visoka raven konferenčnih in spre-
mljevalnih storitev ter tehnične 
opreme;

• celovita podpora pri načrtovanju 
in izvedbi dogodka;

• poseben posluh za želje, ki doda-
jo dogodkom posebno vrednost in 
unikatnost;

• zelena srečanja za vse, ki izkazujejo 
svojo zavezanost k ohranjanju na-
ravnega okolja;

• motivacijske dejavnosti, izleti, 
spremljevalni kulturni in zabavni 
programi;

• gostinske storitve: sprejemi, odmo-
ri ali prigrizki, poslovna kosila, hla-
dno – tople pogostitve, svečane ve-
čerje, banketi, srečanja ob koktajlu.

Prepustite nam vaše skrbi

Vsak dogodek je unikatna zgodba.  
Zavedamo se, da se temelji gradijo ob 
prvem stiku, zato vlagamo posebno 
energijo v strateške partnerske odno-
se, ki temeljijo na popolnem zaupanju 
in prijateljskem vzdušju. Tukaj smo 
zato, da pozorno prisluhnemo vašim 
željam, svetujemo, spomnimo na ma-
lenkosti in poiščemo najboljše rešitve. 

Ker nam ni vseeno za jutri

Razmišljate zeleno in se zavedate vpli-
va vašega delovanja na okolje? Ste 
skrben gospodar in želite varčevati z 
naravnimi viri ter ustvarjati pomemb-
ne prihranke zase in za naravo? Želite 
vašim partnerjem sporočiti, da vaša 
odličnost sega tudi na področje druž-
bene odgovornosti? Potem je Bled 
vaša najboljša izbira za zelena sre-
čanja. 

Ponudba za popoln uspeh vašega dogodka
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Zelena srečanja za vse,  

ki želijo izkazati svojo  

zavezanost k ohranjanju  

naravnega okolja;

Nahajamo se na obrobju Triglavskega 
narodnega parka, edinega narodnega 
parka v Sloveniji, ki navdušuje s kristal-
no čistimi vodami, globokimi soteskami, 
ostanki pragozdov, izjemno bogato bi-
otsko pestrostjo, eldoradom planinske-
ga cvetja in živali gorskega sveta. 
Ker spoštujemo naš zeleni alpski raj ter 
njegovo naravno in kulturno dediščino 
smo polno zavezani k njegovemu varo-
vanju.  

Zato:
• letno recikliramo več kot polovico 

ustvarjenih odpadkov, 
• iz leta v leto zmanjšujemo porabo 

energentov in vode, 
• vlagamo v razvoj lokalnega okolja, 
• pri izbiri dobaviteljev dajemo pred-

nost domačim ponudnikom, 

• razvijamo produkte, ki varujejo okolje 
in osveščajo naše goste,

• spodbujamo nizkoogljične spremlje-
valne aktivnosti na prostem,

• ponujamo čudovito alternativo obro-
kov z manj mesa in več lokalno pride-
lane zelenjave, ki krepi zdravje in vital-
nost naših gostov.

Na Bledu se lahko pohvalimo tudi s čisto 
in skoraj ogljično nevtralno naravno 
vodo, ki ne bo ugodno vplivala le na vaš 
proračun za dogodek, udeležence bo 
poživila tudi s pristno energijo, na kate-
ro je prisegal že Arnold Rikli (slavni zače-
tnik blejskega zdraviliškega turizma).

Naše konferenčne prostore v največji 
možni meri osvetljuje naravna svetloba 
in s tem varuje tudi vid udeležencev. 
Temperature v dvoranah prilagajamo 
naravnim razmeram, zato je pozimi 
kakšno stopinjo nižja, poleti pa kakšno 
stopinjo višja, kot običajno. Vsekakor pa 
je v naših dvoranah vedno poskrbljeno 
za ugodno mikroklimo, ki udeležencem 
zagotavlja dobro počutje za zbrano in 
aktivno sodelovanje na dogodku. 
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HOTEL  
GOLF ****superior

Sodobno gostoljubje v srcu Bleda

PREDNOSTI: 
• Največje hotelsko konferenčno 

središče na Bledu, 
• mirna lokacija, ob središču kraja,
• božanska sprostitev v Wellness 

Centru Živa,
• v celoti prenovljen hotel, 
• udobje po mednarodnih merilih, 
• kulinarična doživetja z mojstri naše 

kuhinje, 
• raznolika ponudba lokacij za 

pogostitve,
• parkirišče za 104 vozila.

PODATKI O HOTELU: 
namestitev: 150 enot

• dvoposteljna soba: 101
• dvoposteljna soba + dod. lež.: 29 
• junior suite: 10 
• senior suite: 10

wellness: 
• bazenski kompleks 
• savna: 5 
• spa tretmaji (Wellness center Živa)

konferenčna dvorana: 8 
restavracija: 3

Hotel Golf je sodoben konferenčni in 
wellness hotel, ki se ponaša z edinstve-
no lego v središču Bleda. Obdaja ga park 
z velikimi starimi drevesi, iz hotela pa 
se razprostira čudovit pogled na Blej-
sko jezero, otok, grad in Julijske Alpe. 
Udobne dvoposteljne sobe in apartmaji 
ponujajo kakovostno bivanje za pravo 
sprostitev po izzivih vsakdanjika. Gostje 
lahko zaključijo dan tudi v Welness cen-
tru Živa, v termalnih bazenih, svetu savn 
ali centru lepote. Navdušeni bodo tudi 
tisti, ki radi pospešijo srčni utrip; tek ob 
jezeru, trim steza, tenis ali vijuganje po 
belih strminah. Vse to le nekaj metrov 
stran od hotela.

Po dinamičnem dnevu umirite  

svoj svet z okolju prijaznimi in  

ekološko pridelanimi eliksirji  

narave - razvajajte se z medeno  

masko v Wellness centru Živa.

Salon  
oz.  
dvorana

Nadstropje Dolžina x širina 
v m

Višina 
v m

m2 Postavitev

Jupiter 0 • 25 x 13,50 3,80 337,50 350 200 64 50 72 260 420

Jupiter I 0 • 13,50 x 13,50 3,80 182,25 200 120 32 34 44 130 210

Jupiter II 0 • 11 x 13,50 3,80 155,25 150 80 32 30 36 130 210

Concordia 0 • 20,70 x 14,40 3,30 298,08 230 110 50 60 66 160 300

Libertas 0 • 13,70 x 8,70 3,25 119,19 80 50 16 34 40 / 120

Aurora 1 / 13,80 x 6,80 3,40 93,84 / / 34 / / / /

Flora 3 / 14 x 6,80 2,60 95,2 60 40 26 28 36 / 80

Venera 5 • 14 x 6,80 4 95,2 60 40 28 30 36 / 80

Poslovna apartmaja 5 • 8 x 4,50 2,40 36 / / 10 / / / /

Konferenčne zmogljivosti

Sava Hoteli Bled
Hotel Golf

Legenda:

  kino postavitev

  razred

  I postavitev

  U postavitev 

  board postavitev (skupna miza)

  
banket

   

koktajl sprejem

Sava Hoteli Bled
Hotel Park

Legenda:

  kino postavitev

  

razred   I postavitev   U postavitev   board postavitev (skupna miza)   banket   koktajl sprejem

Konferenčne zmogljivosti

Salon  
oz.  
dvorana

Nadstropje Dolžina x širina 
v m

Višina 
v m

m2 Postavitev

Prešeren 0 • 10 x 12,80 3,30 128 60 30 23 30 32 40 40

Prešeren I 0 • 10 x 6,40 3,30 64 120 60 28 / / 80 70

Prešeren II 0 • 10 x 6,40 3,30 64 60 30 22 30 32 40 40

Kosovel 0 • 10 x 6,40 3,30 64 55 30 22 30 32 40 40

Cankar 0 • 19,10 x 6 3,30 114,60 110 72 40 52 48 60 130

Konferenčne 
sobe 1, 2, 3, 4 • 10 x 6,20 2,40 62 45 24 20 26 30 / /
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Na zanesljivi poti do cilja

Hotel Golf je po zgraditvi nove večnamenske dvorane Jupiter zagotovo eno najbolj 
privlačnih prizorišč dogodkov na Bledu. To največje hotelsko konferenčno središče 
v kraju na površini 900 m2 ponuja slušateljem še pet dvoran in dva poslovna apart-
maja. 

Salon  
oz.  
dvorana

Nadstropje Dolžina x širina 
v m

Višina 
v m

m2 Postavitev

Jupiter 0 • 25 x 13,50 3,80 337,50 350 200 64 50 72 260 420

Jupiter I 0 • 13,50 x 13,50 3,80 182,25 200 120 32 34 44 130 210

Jupiter II 0 • 11 x 13,50 3,80 155,25 150 80 32 30 36 130 210

Concordia 0 • 20,70 x 14,40 3,30 298,08 230 110 50 60 66 160 300

Libertas 0 • 13,70 x 8,70 3,25 119,19 80 50 16 34 40 / 120

Aurora 1 / 13,80 x 6,80 3,40 93,84 / / 34 / / / /

Flora 3 / 14 x 6,80 2,60 95,2 60 40 26 28 36 / 80

Venera 5 • 14 x 6,80 4 95,2 60 40 28 30 36 / 80

Poslovna apartmaja 5 • 8 x 4,50 2,40 36 / / 10 / / / /

Konferenčne zmogljivosti

Sava Hoteli Bled
Hotel Golf

Legenda:

  kino postavitev

  razred

  I postavitev

  U postavitev 

  board postavitev (skupna miza)

  
banket

   

koktajl sprejem

Sava Hoteli Bled
Hotel Park

Legenda:

  kino postavitev

  

razred   I postavitev   U postavitev   board postavitev (skupna miza)   banket   koktajl sprejem

Konferenčne zmogljivosti

Salon  
oz.  
dvorana

Nadstropje Dolžina x širina 
v m

Višina 
v m

m2 Postavitev

Prešeren 0 • 10 x 12,80 3,30 128 60 30 23 30 32 40 40

Prešeren I 0 • 10 x 6,40 3,30 64 120 60 28 / / 80 70

Prešeren II 0 • 10 x 6,40 3,30 64 60 30 22 30 32 40 40

Kosovel 0 • 10 x 6,40 3,30 64 55 30 22 30 32 40 40

Cankar 0 • 19,10 x 6 3,30 114,60 110 72 40 52 48 60 130

Konferenčne 
sobe 1, 2, 3, 4 • 10 x 6,20 2,40 62 45 24 20 26 30 / /
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CONCORDIA

Konferenčna dvorana Concordia v bližini hotelskega vhoda je 
druga največja dvorana v hotelu Golf, sprejme pa do 230 ude-
ležencev. Dopolnjuje jo predprostor s sprejemnim pultom, ki 
omogoča hitro in učinkovito delo z gosti.
(površina: 20,5 x 13,8 m - 283 m2)

DVORANA CONCORDIA - pritličje 

postavitev razred: 150 oseb / velikost miz: 145 x 40 cm 
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JUPITER

V sodobno opremljeni večnamenski dvorani je pogled na 
Blejsko jezero kot na dlani in resnično navdihuje ter spodbuja 
ustvarjalno razpoloženje slušateljev. Največja dvorana v hotelu 
Golf sprejme do 350 udeležencev. S pregradnimi stenami jo je 
mogoče razdeliti na dve manjši dvorani in v obeh hkrati gostiti 
srečanja na najvišji ravni. Njeno uporabnost razširja velik spre-
jemni salon, ki je primeren tudi za razstavne in kulinarične do-
godke. Neposredno ob dvorani se nahaja hotelska restavracija 
(površina: 25,2 x 13,3 m - 335 m2)
DVORANA JUPITER - pritličje 

postavitev razred: 220 oseb / velikost miz: 140 x 50 cm 
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POSLOVNA APARTMAJA

V petem nadstropju hotela Golf sta dva 
vrhunsko opremljena poslovna apartma-
ja, ki  ponujata več zasebnosti, superiorno 
udobje bivanja ter nepozaben pogled na 
Blejsko jezero in Julijske Alpe. 
(površina: 8,0 x 4,5 m - 36 m2)
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LIBERTAS

Konferenčna dvorana Libertas v bližini 
hotelskega vhoda je kot nalašč za različna 
srečanja in dinamične predstavitve. Sprej-
me do 100 udeležencev. Odlikujeta jo 
enostaven dostop in prijetna polsenčna 
lega, ki omogoča izvajanje predstavitev 
tudi ob dnevni svetlobi.
(površina: 13,6 x 8,5 m - 116 m2)
DVORANA LIBERTAS - pritličje 

postavitev razred: 60 oseb / velikost miz: 140 x 50 cm 

195

i

670

59165 56

ii
ii

ii
ii

ii
ii

ii
ii

541856856713

340 267

735373

318 295

138 150 23 352 37 70 176 176 176140 68 35 60 430 37 23 269145

990

1330

2520

POGLED NA JEZERO

balkon balkon

1800

160

1460

50

550

130

470

100 i

i

sprejemni pult

320

230140

50

restavracija
Golf

restavracija
Veranda

1000

vhod

550

sprejemni salon

320

750

vhod vhod

stopnice

vhod

650

VENERA, AURORA IN FLORA

Konferenčne sobe v hotelskih nadstro-
pjih so primerne za ožja strokovna in po-
slovna srečanja. Odlično ustrezajo tudi 
izvedbam delavnic in drugim oblikam 
skupinskega dela. Za okrepčila med od-
mori za kavo lahko poskrbimo neposre-
dno v dvoranah 
(površina: 13,6 x 6,7 m - 91 m2)

VENERA KONFERENČNA SOBA - 5. nadstropje  

U-postavitev: 30 oseb / velikost miz: 140 x 70 cm
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Svet tisočerih arom in okusov 
 

Naj vas resnobnost poslovnega sveta ne omejuje, da ne bi vsaj za trenutek vstopili tudi v 
lahkotni svet tisočerih arom, okusov in barv, ki vas bo okrepil za izzive sodobnega vsak-
danjika.
Za srečanja zaokroženih skupin, svečane večerje, bankete, poroke ali delovna kosila sta 
primerni banketni dvorani Jupiter in Concordia ter restavracija Golf. Manjše zaokrožene 
skupine bomo izbrano pogostili v restavraciji Veranda. Poleg prijetne okolice vam bo 
dan ali večer zagotovo polepšala raznovrstna izbira kulinaričnih dobrot.

Na naše mize najraje  

postavljamo dobrote  

iz lokalnega okolja.

Sava Hoteli Bled
Hotel Golf

Legenda:

 sprejem

  banket

 mize

Gostinske zmogljivosti

 

Restavracija Golf 300 – 350

Restavracija Veranda 35

Restavracija Veranda - terasa 350 – 400

Aperitiv bar 300 – 350

Dvorana Jupiter 300 160

Preddverje Jupiter 80 – 100

Dvorana Concordia 200 - 250 144

Dvorana Libertas 70 – 100 40 

Sava Hoteli Bled
Grand Hotel Toplice

Legenda:

 sprejem

  banket

 mize

Gostinske zmogljivosti

 

Jezerski salon 150 60 + 22 (šank) /

Predsedniški salon 50 36 26

Dvorana Grand 340 240 (310 m2) /

Dvorana Grand (terasa) 150 60 /

Atrij Panorama s teraso 100 / /

Dvorana Panorama / 120 /

Restavracija Julijana / 24 12

Restavracija Julijana (terasa) / 28 /

Restavracija Grand / 150 /

Restavracija Grand (terasa) / 60 /

Restavracija Panorama / 120 /

Restavracija Panorama (terasa) / 150 /

Vinoteka Vinarte / / 20

bar Jezero (terasa) 130 60 /
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Simfonija žlahtnega udobja in elegance

Ponosni član prestižnega združenja  
najboljših luksuznih malih hotelov 
sveta (Small Luxury Hotels of the 
World)

GRAND HOTEL 
TOPLICE *****

Skrbno čuvamo izvirsko  

kakovost našega  

termalnega vrelca.

V vseh obdobjih obstoja si je Grand hotel 
Toplice pridobil sloves enega najbolj imeni-
tnih in po tradicionalnem udobju poznanih 
blejskih hotelov. V vseh zgodovinskih časih 
je hotel gostil mnoge eminentne goste in bil 
prizorišče številnih pomembnih dogodkov. 
Harmonija zgodovinsko obarvanega razkoš-
ja in sodobnega udobja navdušuje in razvaja 
tudi s pogledom na jezero, grad, zeleno oko-
lico in pričara pravo podobo raja. Wellness 
navdušenci si lahko povrnejo energijo in 
osvežijo videz v elegantnem hotelskem spa-
ju, za prijetna druženja v toplem delu leta pa 
sta na voljo kopališče na prostem in čolni na 
vesla, ki so lahko tudi del vašega spremljeval-
nega programa.

PREDNOSTI: 
• Na obrežju Blejskega jezera, 
• eleganten slog iz tridesetih let 

minulega stoletja, 
• prepoznavno konferenčno središče 

na Bledu, 
• visoka raven storitev, 
• sprostitev ob vrelcu zdravilne vode, 
• vrhunska kulinarika, 
• najbolj prestižne lokacije za 

pogostitve in druženja ob dogodkih,
• parkirišče za 96 vozil. 

PODATKI O HOTELU: 
namestitev: 87 enot

• dvoposteljna soba: 39 
• enoposteljna soba: 15
• suite: 32
• predsedniški apartma: 1

wellness:
• notranji bazen: 1
• savna: 3 
• spa tretmaji (Studio Luisa)

konferenčna dvorana: 3 
restavracija: 3

Sava Hoteli Bled
Hotel Golf

Legenda:

 sprejem

  banket

 mize

Gostinske zmogljivosti

 

Restavracija Golf 300 – 350

Restavracija Veranda 35

Restavracija Veranda - terasa 350 – 400

Aperitiv bar 300 – 350

Dvorana Jupiter 300 160

Preddverje Jupiter 80 – 100

Dvorana Concordia 200 - 250 144

Dvorana Libertas 70 – 100 40 
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Sinonim ustvarjalnega ozračja, elegance in stila 

Grand Hotel Toplice je poznan in cenjen zaradi vrhunske izvedbe najbolj zahtevnih poslovnih, 
izobraževalnih, družabnih in protokolarnih srečanj / prireditev. 
Drugo največje hotelsko konferenčno središče v kraju na površini 800 m2 ponuja slušateljem pet 
dvoran. S tradicijo oplemeniteno okolje je spodbudno tudi zaradi dnevne svetlobe in slikovitega 
pogleda na Blejsko jezero. 

Sava Hoteli Bled
Grand Hotel Toplice

Legenda:

  kino postavitev

  razred

  I postavitev

  U postavitev 

  board postavitev (skupna miza)

  banket

   koktajl sprejem

Salon  
oz. dvorana

Nadstropje Dolžina x
širina v m

Višina 
v m

m2 Postavitev

Panorama 0 • 10 x 21,72 3 217,20 150 80 50 56 60 120 200

Panorama I+II 0 • 10 x 14,17 3,50 141,70 120 60 40 46 50 80 150

Panorama I 0 • 10 x 6,95 3 69,50 50 30 24 20 24 / /

Panorama II 0 • 10 x 7,22 3 72,20 50 30 24 20 24 / /

Panorama III 0 • 10 x 7,55 3 75,50 50 30 24 20 24 / /

Grand I nivo jezera • 11 x 21 3,50 231 200 120 / 60 60 140-
160 250

Grand nivo jezera • 11 x 35,80 3,50 393,80 270 160 / 60 60 300 350

Predsedniški salon 0 • 6,90 x 16,80 3,40 115,92 40 30 20 / / / 30

Soba za bridž 0 • 3,96 x 9,58 3,40 13,18 20 16 10 / / / /

Jezerski salon 0 • 13,50 x 16,50 3,20 210 / / / / / / 150

Konferenčne zmogljivostiSava Hoteli Bled
Hotel Park

Legenda:

  kino postavitev

  

razred   I postavitev   U postavitev   board postavitev (skupna miza)   banket   koktajl sprejem

Konferenčne zmogljivosti

Salon  
oz.  
dvorana

Nadstropje Dolžina x širina 
v m

Višina 
v m

m2 Postavitev

Prešeren 0 • 10 x 12,80 3,30 128 60 30 23 30 32 40 40

Prešeren I 0 • 10 x 6,40 3,30 64 120 60 28 / / 80 70

Prešeren II 0 • 10 x 6,40 3,30 64 60 30 22 30 32 40 40

Kosovel 0 • 10 x 6,40 3,30 64 55 30 22 30 32 40 40

Cankar 0 • 19,10 x 6 3,30 114,60 110 72 40 52 48 60 130

Konferenčne 
sobe 1, 2, 3, 4 • 10 x 6,20 2,40 62 45 24 20 26 30 / /
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DVORANA GRAND

Večnamenska dvorana Grand je največji prireditveni prostor v 
Grand hotelu Toplice, ki sprejme do 270 udeležencev. Goste oča-
ra s svojim prepoznavnim in ekskluzivnim ozračjem in je odlična 
izbira za najzahtevnejše kongrese, družabne prireditve in druge 
dogodke. Velja tudi za najlepšo banketno dvorano na Bledu in 
se ponaša s pravim plesnim parketom. Dvorana, ki jo lahko raz-
delimo na 3 prostore za manjše skupine ima tudi neposreden 
dostop na poletno teraso tik ob blejskem jezeru.
(površina: 35,0 x 9,5 m - 326m2)
DVORANA GRAND II - jezerska raven 

postavitev kino: 178 oseb 
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PREDSEDNIŠKI SALON

Predsedniški salon je poznano prizorišče pomembnih dogodkov. 
Zaradi pohištva v tradicionalnem slogu in izbrane harmonije 
barv ga organizatorji izbirajo za prirejanje najzahtevnejših 
protokolarnih srečanj. 
(površina: 16,0 x 7,0 m - 112m2)

PREDSEDNIŠKI SALON - pritličje 

postavitev kino: 40 oseb 

Sava Hoteli Bled
Grand Hotel Toplice

Legenda:

  kino postavitev

  razred

  I postavitev

  U postavitev 

  board postavitev (skupna miza)

  banket

   koktajl sprejem

Salon  
oz. dvorana

Nadstropje Dolžina x
širina v m

Višina 
v m

m2 Postavitev

Panorama 0 • 10 x 21,72 3 217,20 150 80 50 56 60 120 200

Panorama I+II 0 • 10 x 14,17 3,50 141,70 120 60 40 46 50 80 150

Panorama I 0 • 10 x 6,95 3 69,50 50 30 24 20 24 / /

Panorama II 0 • 10 x 7,22 3 72,20 50 30 24 20 24 / /

Panorama III 0 • 10 x 7,55 3 75,50 50 30 24 20 24 / /

Grand I nivo jezera • 11 x 21 3,50 231 200 120 / 60 60 140-
160 250

Grand nivo jezera • 11 x 35,80 3,50 393,80 270 160 / 60 60 300 350

Predsedniški salon 0 • 6,90 x 16,80 3,40 115,92 40 30 20 / / / 30

Soba za bridž 0 • 3,96 x 9,58 3,40 13,18 20 16 10 / / / /

Jezerski salon 0 • 13,50 x 16,50 3,20 210 / / / / / / 150

Konferenčne zmogljivostiSava Hoteli Bled
Hotel Park

Legenda:

  kino postavitev

  

razred   I postavitev   U postavitev   board postavitev (skupna miza)   banket   koktajl sprejem

Konferenčne zmogljivosti

Salon  
oz.  
dvorana

Nadstropje Dolžina x širina 
v m

Višina 
v m

m2 Postavitev

Prešeren 0 • 10 x 12,80 3,30 128 60 30 23 30 32 40 40

Prešeren I 0 • 10 x 6,40 3,30 64 120 60 28 / / 80 70

Prešeren II 0 • 10 x 6,40 3,30 64 60 30 22 30 32 40 40

Kosovel 0 • 10 x 6,40 3,30 64 55 30 22 30 32 40 40

Cankar 0 • 19,10 x 6 3,30 114,60 110 72 40 52 48 60 130

Konferenčne 
sobe 1, 2, 3, 4 • 10 x 6,20 2,40 62 45 24 20 26 30 / /
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DVORANA PANORAMA

Večnamenska dvorana Panorama je opremljena za izvedbo ra-
znovrstnih prireditev in srečanj. Dvorana s 150 sedeži lahko po 
želji preuredimo in prilagodimo na 2 ali 3 prostore za srečanja 
manjših skupin. Predprostor in stekleni atrij ter terasa ob dvorani 
so odlična lokacija za okrepčila med prireditvami ali za razstav-
ne prostore. S povezovalnim hodnikom imajo slušatelji neposre-
dno povezavo z Grand hotelom Toplice ter hiter dostop do dveh 
restavracij.
(površina: 21,3 x 10,0 m - 213 m2)
DVORANA PANORAMA - I + II + III - pritličje  / postavitev - kino: za 120 oseb

DVORANA PANORAMA I, II,III - pritli~jerazli~ne postavitve / velikost miz: 60 x 118 cm
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Legenda:

vhod vhod

vhod vhod

JEZERSKI SALON

Poznavalci trdijo, da je to verjetno najlepša dnevna soba v Slo-
veniji. Odličen je za izvedbo sprejemov, saj pogled slehernega 
gosta počiva ob razgledu na mogočne Julijce in blejsko jezero. 
Odlikuje ga tudi enostaven dostop skozi glavni hotelski vhod v 
neposredni bližini.
(površina: 14,0 x 11,0 m - 154 m2)

DVORANA PANORAMA - I + II + III - pritličje 

postavitev - različne: velikost miz: 60 x 118 cm

SOBA ZA BRIDŽ

Domačnost sobe za bridž, ki se nahaja v bližini drugih dnevnih 
prostorov in recepcije, vam jamči uspešno organizacijo manjših 
poslovnih srečanj ter tudi sestankov ožjih skupin, ki jim želite 
zagotoviti večjo mero intimnosti. 
(površina: 9,0 x 4,0 m - 36 m2)
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Sava Hoteli Bled
Grand Hotel Toplice

Legenda:

 sprejem

  banket

 mize

Gostinske zmogljivosti

 

Jezerski salon 150 60 + 22 (šank) /

Predsedniški salon 50 36 26

Dvorana Grand 340 240 (310 m2) /

Dvorana Grand (terasa) 150 60 /

Atrij Panorama s teraso 100 / /

Dvorana Panorama / 120 /

Restavracija Julijana / 24 12

Restavracija Julijana (terasa) / 28 /

Restavracija Grand / 150 /

Restavracija Grand (terasa) / 60 /

Restavracija Panorama / 120 /

Restavracija Panorama (terasa) / 150 /

Vinoteka Vinarte / / 20

bar Jezero (terasa) 130 60 /
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Sava Hoteli Bled
Grand Hotel Toplice

Legenda:

 sprejem

  banket

 mize

Gostinske zmogljivosti

 

Jezerski salon 150 60 + 22 (šank) /

Predsedniški salon 50 36 26

Dvorana Grand 340 240 (310 m2) /

Dvorana Grand (terasa) 150 60 /

Atrij Panorama s teraso 100 / /

Dvorana Panorama / 120 /

Restavracija Julijana / 24 12

Restavracija Julijana (terasa) / 28 /

Restavracija Grand / 150 /

Restavracija Grand (terasa) / 60 /

Restavracija Panorama / 120 /

Restavracija Panorama (terasa) / 150 /

Vinoteka Vinarte / / 20

bar Jezero (terasa) 130 60 /

Prepričajte tudi z izbrano kulinariko
 
 
Sporočilo vašega dogodka bodo naši kuharji in strežno osebje ponesli tudi skozi kuli-
narični spremljevalni program, saj so vešči  povezovanja okusov mednarodne in doma-
če kuhinje ter odličnih slovenskih vin. Paleta gastronomskih idej je resnično bogata in 
vedno bomo dodali pravi ščepec k zmagovalni sestavi celotnega dogodka.Sava Hoteli Bled
Grand Hotel Toplice

Legenda:

 sprejem

  banket

 mize

Gostinske zmogljivosti

 

Jezerski salon 150 60 + 22 (šank) /

Predsedniški salon 50 36 26

Dvorana Grand 340 240 (310 m2) /

Dvorana Grand (terasa) 150 60 /

Atrij Panorama s teraso 100 / /

Dvorana Panorama / 120 /

Restavracija Julijana / 24 12

Restavracija Julijana (terasa) / 28 /

Restavracija Grand / 150 /

Restavracija Grand (terasa) / 60 /

Restavracija Panorama / 120 /

Restavracija Panorama (terasa) / 150 /

Vinoteka Vinarte / / 20

bar Jezero (terasa) 130 60 /

Da boste lažje obvladali urnik bomo va-
šim gostom postregli v restavracijah, ki 
sta le nekaj korakov oddaljeni od konfe-
renčnih dvoran in lahko ponudita različ-
na kulinarična doživetja-od sodobnejših 
in sezonsko obarvanih menijev v Resta-
vraciji Panorama, pa do posebej izbranih 
okusov z dotikom prestiža v Restavraciji 
Grand.
Obe restavraciji sta odlična izbira tudi za 
slovesne obede, bankete in sprejeme v 
tradicionalnem okolju s čudovitim raz-
gledom na jezero.  Manjše skupine pa 
izbrano gosti a-la-carte restavracija Juli-
jana. Posebno priljubljene so kulinarične 
prireditve na terasah, neposredno ob 
jezeru.
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Poslovno stičišče v srcu Bleda

PREDNOSTI:
• skupno 8 različnih konferenčnih 

prostorov
• sodobno konferenčno središče, ločeno 

od drugih skupnih prostorov,
• udobje po mednarodnih merilih, 
• v neposredni bližini Festivalne dvorane 

Bled,
• parkirišče za 70 vozil ob hotelu
• v neposredni bližini največjega parkirišča 

na Bledu

HOTEL PARK ****

PODATKI O HOTELU: 
namestitev: 217 enot 

• dvoposteljna soba: 165
• enoposteljna soba: 40
• junior suite: 8
• senior suite: 4

wellness: 
• bazen 
• savne: 2
• spa tretmaji (Thai center)

konferenčna dvorana: 8 
restavracija: 2

V največji možni meri  

osvetljujemo prostore  

z naravno svetlobo.

Hotel Park je največji hotel in tretje naj-
večje konferenčno središče na Bledu. 
Gostje se tukaj odlično počutijo tudi za-
radi bogate ponudbe hotela, bližine ži-
vahnega blejskega utripa ter dostopno-
sti storitev za sodobnega človeka Hotel 
s svojimi sobami odkriva dva vedra 
obraza - živahnejšo, sončno stran, uprto 
v dogajanje na jezeru in promenadi ter 
pomirjujočo, ki se ozira za zelenjem.

Sava Hoteli Bled
Hotel Park

Legenda:

  kino postavitev

  

razred   I postavitev   U postavitev   board postavitev (skupna miza)   banket   koktajl sprejem

Konferenčne zmogljivosti

Salon  
oz.  
dvorana

Nadstropje Dolžina x širina 
v m

Višina 
v m

m2 Postavitev

Prešeren 0 • 10 x 12,80 3,30 128 60 30 23 30 32 40 40

Prešeren I 0 • 10 x 6,40 3,30 64 120 60 28 / / 80 70

Prešeren II 0 • 10 x 6,40 3,30 64 60 30 22 30 32 40 40

Kosovel 0 • 10 x 6,40 3,30 64 55 30 22 30 32 40 40

Cankar 0 • 19,10 x 6 3,30 114,60 110 72 40 52 48 60 130

Konferenčne 
sobe 1, 2, 3, 4 • 10 x 6,20 2,40 62 45 24 20 26 30 / /
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Da bo vaš dogodek presegel pričakovanja
 
Hotel Park se ponaša s pestro ponudbo za organizacijo raznovrstnih dogodkov. 
predvsem s konferenčnimi prostori, z dnevno svetlobo ter razgledi na lepote Bleda 
in okolice. 
Z obsegom razpoložljivih sob velja za enega redkih hotelov na Bledu, ki lahko celovito 
gosti dogodek in ponudi namestitev vsem udeležencem »pod eno streho«.
Sava Hoteli Bled
Hotel Park

Legenda:

  kino postavitev

  

razred   I postavitev   U postavitev   board postavitev (skupna miza)   banket   koktajl sprejem

Konferenčne zmogljivosti

Salon  
oz.  
dvorana

Nadstropje Dolžina x širina 
v m

Višina 
v m

m2 Postavitev

Prešeren 0 • 10 x 12,80 3,30 128 60 30 23 30 32 40 40

Prešeren I 0 • 10 x 6,40 3,30 64 120 60 28 / / 80 70

Prešeren II 0 • 10 x 6,40 3,30 64 60 30 22 30 32 40 40

Kosovel 0 • 10 x 6,40 3,30 64 55 30 22 30 32 40 40

Cankar 0 • 19,10 x 6 3,30 114,60 110 72 40 52 48 60 130

Konferenčne 
sobe 1, 2, 3, 4 • 10 x 6,20 2,40 62 45 24 20 26 30 / /

Sava Hoteli Bled
Hotel Park

Legenda:

  kino postavitev

  

razred   I postavitev   U postavitev   board postavitev (skupna miza)   banket   koktajl sprejem

Konferenčne zmogljivosti

Salon  
oz.  
dvorana

Nadstropje Dolžina x širina 
v m

Višina 
v m

m2 Postavitev

Prešeren 0 • 10 x 12,80 3,30 128 60 30 23 30 32 40 40

Prešeren I 0 • 10 x 6,40 3,30 64 120 60 28 / / 80 70

Prešeren II 0 • 10 x 6,40 3,30 64 60 30 22 30 32 40 40

Kosovel 0 • 10 x 6,40 3,30 64 55 30 22 30 32 40 40

Cankar 0 • 19,10 x 6 3,30 114,60 110 72 40 52 48 60 130

Konferenčne 
sobe 1, 2, 3, 4 • 10 x 6,20 2,40 62 45 24 20 26 30 / /
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NOVO KONFERENČNO SREDIŠČE

Sestavljajo ga štiri večnamenske, med seboj povezane, konfe-
renčne dvorane, ki sprejmejo od 60 do 120 udeležencev. Dvo-
rani Prešeren I in II, ki sprejmeta po 70 oseb, lahko povežemo 
v enovit prostor in tako gostimo večje družabno ali poslovno 
srečanje. 
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Kosovel Pre{eren I Pre{eren II Cankar

vhod vhod vhod
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novo konferencno sredisce.pdf   1   6.7.2012   13:30:07

KONFERENČNE SOBE

Poleg novega konferenčnega središča so v nadstropjih hotela 
še štiri konferenčne sobe v prijetnem okolju za izobraževanja, 
delavnice in srečanja manjših skupin (do 45 udeležencev). Odli-
kujejo jih velika panoramska okna, ki z obilo svetlobe in pogledi 
na jezero spodbujajo dobro počutje udeležencev. Prostori so kli-
matizirani in omogočajo brezžični dostop do interneta.  
(površina posamezne sobe: 9,8 x 6,4 m - 63 m2)
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Raznovrstnost ambientov, raznolikost 
okusov 
 

Za trenutek ustavite dnevno dogajanje, načrpajte svežo energijo in okrepite vezi med 
ljudmi ob okusnih prigrizkih ali razkošnih kulinaričnih doživetjih. 
V dvoranah Kosovel in Prešeren lahko pripravimo pogostitve, sprejeme in banketne 
prireditve za večje skupine. V hotelski restavraciji pa se bodo odlično počutili gostje 
na delovnih kosilih in tudi povabljeni na večerne kulinarične dogodke. Kadar si želite 
druženja ob hrani v manj formalnem vzdušju, vam predlagamo izbiro Picerije Rikli ali 
Kavarne Park, ki se ponašata tudi s prijetnimi terasami ob blejski promenadi. 

Več lokalno 

pridelane zelenjave 

in sadja za vaše goste.Sava Hoteli Bled
Hotel Park

Legenda:

 sprejem

  banket

Gostinske zmogljivosti

 

Aperitiv bar 300 – 350
Terasa dvorane 100 – 150
Pizzeria Rikli (terasa) 30 - 40
Kavarna Park 200
Kavarna Park (terasa) 400 240
Restavracija Promenada Gourmet
(terasa) 30 - 40

Sava Hoteli Bled
Hotel Park

Legenda:

 sprejem

  banket

Gostinske zmogljivosti

 

Aperitiv bar 300 – 350
Terasa dvorane 100 – 150
Pizzeria Rikli (terasa) 30 - 40
Kavarna Park 200
Kavarna Park (terasa) 400 240
Restavracija Promenada Gourmet
(terasa) 30 - 40
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HOTEL SAVICA *** 

Za veselje vseh

Prijeten hotel v neposredni bližini Ho-
tela Golf je bil celovito prenovljen leta 
2008. Ugodnejša cena namestitve ter 
dobro počutje gostov v prijaznih, sve-
tlih sobah z razigranim interierjem sta 
zmagovalna kombinacija za organiza-
torje in udeležence vsakega dogodka. 
Gostje hotela lahko uživajo v bazenih 
Wellnessa Živa v Hotelu Golf.

PODATKI O HOTELU: 
namestitev: 104 enote

• dvoposteljna soba (z možnostjo povezave v 
družinsko sobo): 84 

• enoposteljna soba: 2
• družinska soba: 4
• apartma s kuhinjo: 14

otroška igralnica: 1
restavracija: 1

PODATKI O KLUBSKI HIŠI: 
namestitev: 9 enot

• dvoposteljna soba: 7
• apartma: 2

konferenčna soba: 1

PODATKI O HOTELU:
Hotel Jadran 
namestitev: 45 enot

• dvoposteljna soba: 25
• dvoposteljna soba (ločeno ležišče): 15
• enoposteljna soba: 5

Hotel Trst
namestitev: 28 enot

• dvoposteljna soba: 22
• enoposteljna soba: 6

Raznolikost in prilagodljivost 
V ožjem centru Bleda in v neposredni bližini naših konferenčnih centrov, ponudbo 
namestitvenih kapacitet dopolnjujejo manjši hoteli in kraljeva klubska hiša, ki so 
odlična podpora pri velikih dogodkih ter dobra izbira za organizatorje, ki potrebuje-
jo širši in bolj fleksibilen izbor namestitvenih možnosti za svoje udeležence.

HOTEL JADRAN*** IN HOTEL TRST***

Preprosta očarljivost

Hotela se ponašata z lego v neposredni 
bližini blejskega jezera in središča Bleda 
ter prijetnim vzdušjem majhnih hotelov. 
Sobe ponujajo očarljive poglede na jezero 
in blejski grad ali pa v mirnejšo okolico. Ob 
hotelu Jadran je na voljo tudi parkirišče za 
30 vozil.

KRALJEVA KLUBSKA HIŠA****

Sredi pravljične igre narave

Kraljeva klubska hiša daje poseben pečat 
tudi izvedbi poslovnih srečanj in spre-
mljevalnih programov. Nahaja se le korak 
stran od igršiča Golf Bled, 4 km pa je od-
daljena od centra Bleda. Ponuja udobno 
namestitev v sobah in apartmajih, ki po-
leg domačnosti navdušujejo z razgledi 
na eno najlepših golfskih igrišč v centralni 
Evropi. Druženja ob kulinaričnih dobrotah 
bo zaokrožila hišna restavracija z izvrstno 
mednarodno in pokrajinsko kuhinjo ter 
odlično izbiro vrhunskih slovenskih vin. Za 
prave užitke si je potrebno vzeti čas.  
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Golfski team buildingi Zeleni Team buildingi

Revija Golf World Magazine ga redno uvršča na lestvico 
100-ih naj… golf igrišč v Evropi (51. mesto; 2011)

Program: 
•  dobrodošlica in kratek uvod v teorijo 

golfa,
•  predavanje o pravilih golfa z licencira-

nimi inštruktorji
•  osnovni pojmi golfa (tee, chipping, pa-

tanje, …)
•  samostojni poizkus udarcev na vadbišču,
•  mini turnir v patanju,
•  podelitev nagrad.
Aktivnost primerna za: skupine do 30 
udeležencev
Fizična zahtevnost: nezahtevna, pripo-
roča se športna obutev in obleka
Trajanje: od 2 do 4h
Program lahko obogatimo s prigrizkom 
in svečano podelitvijo nagrad v kraljevi 
klubski hiši. 

Delo v najboljšem sozvočju z naravo
Želite spodbuditi svežino duha in vezi v vaši ekipi, popestriti vaše poslovno srečanje 
in udeležencem ponuditi razlog, da se vas spomnijo še enkrat in vedno znova? Med 
številnimi aktivnostmi v našem zelenem raju, ki jih pripravimo tudi »na ključ«, smo 
izbrali tiste, ki smo jih preizkusili in spoznali kot najbolj izvirne in nepozabne.

TURNIR PATANJA

Na igrišču Golf Bled pripravljamo team bu-
ildinge, ki z izzivi povezujejo tako izkušene 
golfiste kot tiste, ki se šele spoznavajo s to 
kraljevsko igro. Preizkusite se tudi sami v 
turnirju patanja.

PRVINSKI DAN NA TRIGLAVSKIH 
PLANINAH
 
Preživite dan na prostranih pašnikih ene 
najlepših slovenskih pašnih planin.

Program:
• pohajkovanje s pastirji in spoznava-

nje pastirske tradicije
• osnove sonaravne živinoreje
• preizkus v pridelavi sira in planinske-

ga zeliščarstva
• pastirske igre  
Aktivnost primerna za: skupine od 20 
do 40 udeležencev  
Fizična zahtevnost: nezahtevna, pripo-
roča se športna obutev in obleka
Trajanje: od 2 do 4h
 

RIKLIJEVA AVANTURA

Voda je koristna, zrak še bolj, a najbolj 
pa svetloba je trdil Rikli. Odpotujte da-
leč od vsakdanjih skrbi in se prepustite 
avanturi.

Program:
• nočitev  v Gozdnih vilah
• bosonoga hoja po jutranji rosi
• zajtrk v naravi
• fotografiranje na eni najlepših razgle-

dnih točk
• športne aktivnosti: knajpanje, dru-

žabne igre, veslanje
• piknik ob vodi  
Aktivnost primerna za: skupine do 16 
udeležencev  
Fizična zahtevnost: nezahtevna, pripo-
roča se športna obutev in obleka
Trajanje: po dogovoru
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PO POTI TREH OBRTI

Zmeljimo moko, skuhajmo žganje in po-
sušimo sadje – doživite zgodovino vasi 
Gorje in pristno življenje na vasi.

Program:
• Po poteh 3 obrti se boste popeljali 

z »lojtrniki« (tipični vozovi s konjsko 
vprego)

• Ogled grajskega mlina s kletjo iz rim-
skih časov in črno kuhinjo ob reki Ra-
dovni

• Ogled 300 let stare domačije s sušilni-
co sadja in žganjekuho (ohranjeno še 
iz časov Marije Terezije)

• Aperitiv in kosilo iz cule s tradicional-
nimi domačimi dobrotami  

Aktivnost primerna za: skupine do 100 
udeležencev  
Fizična zahtevnost: nezahtevna, pripo-
roča se športna obutev in obleka
Trajanje: po dogovoru

V ZNAMENJU ZELENE MOBILNOSTI

Na Bledu se zavedamo neprecenljivosti 
našega čarobnega okolja in želimo ga 
deliti z vsemi obiskovalci vendar na na-
čine, ki nam ga bodo pomagali ohraniti 
tudi za bodoče rodove. 
Doživite magičnost Bleda in njegove 
okolice na resnično »zeleni način«:
•  vožnja s tradicionalnim čolnom »ple-

tno«  do edinega slovenskega otoka z 
očarljivo cerkvico,

•  vožnja z blejskimi »fijakerji« vam raz-
krije dragocene podrobnosti Bleda in 
vas vrne v čase, ko se je tukaj v kočijah 
vozila svetovljanska aristokracija,

•  vožnja s kolesom od Bleda do Bo-
hinja, od bisera do bisera na slikoviti 
poti ob strugi Save Bohinjke do Bo-
hinjskega jezera, ki se ponaša z enako 
lepoto kot njegov blejski brat,

•  vožnja z eko avtomobili na električni 
pogon po Gorenjski in spoznajte naj-
lepše kraje te alpske regije in ustvarite 
zgledno majhen ogljični odtis svoje-
ga obiska.

DRUŽENJA Z VELIKO ZAČETNICO 
DINAMIKE

Poslovni dogodek lahko začinite s tim-
skimi popotovanji po Bledu ob raznoli-
kih preizkušnjah:
•  preizkusite uigranosti ekipe in prave 

športne užitke s Pustolovščina na div-
jih vodah v čolnu za raft na razburlji-
vem premagovanju brzic, 

•  skupinsko premagovanje nalog Alpi-
ne Trophy v neokrnjeni naravi, ki te-
melji na plezanju, navpičnem spust z 
vrvjo, jadralnem padalstvu idr.,

•  splet  nalog za skupine Adventure 
Race, ki si želijo tekmovati ob nepo-
zabnih pustolovščinah in pokazati 
spretnost v orientaciji, gradnji, pleza-
nju in vožnji kanuja,

• združena zabava in druženje v naravi 
v izzivih Pustolovskega parka na Stra-
ži, ki je od centra Bleda oddaljena le 
pol ure hoje.

Sestavimo tudi posebni mozaik zanimi-
vih nalog in preizkušenj po vaših željah 
in jih umestimo v čudovito okolje ob 
jezeru.
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Legenda:

klima

internet

brezžična WiFi povezava

mini-bar

sef

direktna telefonska zunanja linija

kabelska in PAY TV

kopalna kad ali tuš

copati, sušilec za lase

kopalni plašč

prost vstop v bazene

prostoren balkon

LCD projektorji

veliko platno

ozvočenje (po 2 namizna in 
prenosna ter kravatni mikrofon)

prenosni računalniki

priključek za medmrežje

videoprojektor

DVD predvajalnik

videorekorder
grafoskop

TVtabla s pisalnim priborom
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Sava Hoteli Bled, +386 4 579 16 00, info@hotelibled.com,  
www.sava-hotels-resorts.com

Grand Hotel toplice  Hotel Golf  Hotel park  Hotel Savica 
Hotel Jadran  Hotel trSt 

Bled Golf courSe  campinG Bled  kinG,S cluB HouSe
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