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Hotel Salinera ****/***

V Hotelu Salinera je na razpolago 101 soba, od tega je 
48 sob 3* kategorije in 52 sob ter suita 4* kategorije. 
Vse sobe imajo kopalnico s tuš kabino, sušilec za lase, 
TV, telefon in WiFi. Sobe 4* kategorije imajo dodatno 
še minibar, klimo in balkon (33 sob je na morsko 
stran). Gostom sta na voljo brezplačno zunanje 
parkirišče in garaža. Hotel je obdan z zelenjem in 
gosto mediteransko vegetacijo. V Hotelu Salinera so 
na razpolago notranji in zunanji bazen z morsko vodo 
ter Wellness Syra, kjer si lahko privoščite različne 
lepotne tretmaje in masaže.

Hotel Salinera je pridobil znak  
specializacije hotela za kolesarje 

v kategoriji dveh koles. Hotel izpolnjuje pogoje 
kolesarjev v smislu kakovosti in ponujenih storitev.

Za popolno doživetje:
 Í Notranji bazen z ogrevano morsko vodo
 Í Zunanji bazen z morsko vodo (v času poletne sezone) 
 Í Wellness Syra 
 Í Restavracija Areta s teraso
 Í Lobby bar Areta 
 Í Mini Klub
 Í Kongresna dvorana Benedikt in 4 manjše sejne sobe 

za poslovna srečanja
 Í Bioenergijski park z 12 točkami 
 Í Brezplačna wi-fi povezava v sobah



Vila Maia ***

V vili je 9 apartmajev s 3 zvezdicami. Primerni so 
zlasti za družine z otroki, ki težijo k počitniškemu 
bivanju v atraktivno urejenih stanovanjskih okoljih. 
Vilo Maio sestavljajo apartmaji dveh velikosti, manjši 
in večji. Manjši apartmaji lahko sprejmejo do 6 oseb, 
večji pa do 8.  Vila Maia se nahaja v neposredni 
bližini morja in je od Hotela Salinera oddaljena le 
150 metrov. Obdana je z bogatim sredozemskim 
rastjem. Posebnost Vile Maia so prostorni apartmaji, 
opremljeni v sodobnem slogu. Vsi apartmaji v Vila 
Maia so opremljeni s klimatsko napravo, kuhinjskim 
štedilnikom, hladilnikom, pomivalnim strojem, 
posodo, kabelsko televizijo, telefonom, sušilcem za 
lase in balkonom ali teraso.

Za popolno doživetje:
 Í Notranji bazen z ogrevano morsko vodo
 Í Zunanji bazen z morsko vodo (v času poletne sezone)
 Í Wellness Syra
 Í Restavracija Areta s teraso
 Í Lobby bar Areta
 Í Mini Klub
 Í Bioenergijski park z 12 točkami
 Í Brezplačna wi-fi povezava



Apartmaji Salinera se nahajajo v majhnih počitniških 
hišicah, ki so od morja oddaljene približno 300 metrov. 
Hiške so nanizane v sedmih sklopih. V apartmajih 
Salinera s 3 zvezdicami je na razpolago 8 apartmajev 
dveh velikosti. Obnovljenih apartmajev Premium s 3 
zvezdicami je 68. Manjši apartmaji lahko sprejmejo do 
4 osebe, večji do 6 oseb. 

Manjši apartmaji merijo 28 m2 in so sestavljeni iz: 
dnevnega prostora s 3 ali 4 ležišči, kuhinjske niše, 
kopalnice s tušem, terase ali balkona. Večji apartmaji 
merijo 42 m2 in so sestavljeni iz: dnevnega prostora s 
3 ali 4 ležišči, spalnico z zakonsko posteljo, kuhinjsko 
nišo, kopalnico s tušem, teraso ali balkonom. Vsi 
apartmaji so opremljeni s klimatsko napravo.

Za popolno doživetje:
 Í Notranji bazen z ogrevano morsko vodo
 Í Zunanji bazen z morsko vodo (v času poletne sezone)
 Í Wellness Syra
 Í Restavracija Areta s teraso
 Í Lobby bar Areta
 Í Mini Klub
 Í Bioenergijski park z 12 točkami
 Í Brezplačna wi-fi povezava

Apartmaji Salinera *** /  
Apartmaji Salinera Premium***



Hotel Salinera
Vila Maia

Wellness Syra 

Bioenergijski park Salinera 
Bionergijski resort Salinera je obdan z zeleno barvo. 
Barvo, ki krepi miselno dinamiko, utrjuje čustveno 
inteligenco in simbolizira bujenje. V objemu narave, 
med borovci, obdanimi s sredozemskim rastlinjem in 
travo, se nahaja 12 energijskih točk.

R A Z VA J A N J E  I N  S P R O S T I T E V 

Wellness Syra je center zdravja, sprostitve in pomladitve. 
Strokovnjaki Syra wellness centra izboljšujejo kakovost 
življenja in zdravja z dotikom. Wellness center ponuja 
storitve terapevtskih, sprostitvenih in negovalnih 
programov za telo in obraz. Za popolno sprostitev in 
izboljšanje imunskega sistema vas vabimo v savna center, 
ki ponuja kombinacijo mokrih in suhih savn: turška savna, 
finska savna, infra ali bio istrska savna. V bio istrski savni 
začutite vonj sivke in sredozemskih zelišč. Po savni se 
lahko osvežite v hladnem bazenu.

Plaža in bazeni
Plaža je namenjena tako gostom hotela, 
apartmajev in Vile Maia kot tudi zunanjim 
gostom. Ležalniki in senčniki so proti doplačilu. 
Zunanji bazenski del je sestavljen iz velikega 
plavalnega bazena in manjšega otroškega. 
Notranji plavalni bazen z dvema manjšima in 
otroškim bazenom se nahaja v Hotelu Salinera. 
Sestavni del kompleksa so tudi savne, bazen s 
hladno vodo in počivališče z ležalniki.  

Med Izolo in Portorožem se v objemu narave, v 
neposredni bližini Krajinskega parka Strunjan, 
nahaja bioenergijski resort Salinera. Resort ponuja 
dve različni možnosti nastanitev – gosti lahko 
izbirajo med nastanitvijo v hotelu ali apartmajih. 
Tu bodo našli zadovoljstvo tisti, ki cenijo mir in 
udobje naravnega okolja ter milega mediteranskega 
podnebja. Obmorska klima, neokrnjena narava, 
morje, zalivska lega in veliko sončnih dni – resort 
Salinera skriva v sebi vse to in še marsikaj.

Salinera resort 
Strunjan

Apartmaji Salinera
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V  N A Š I  B L I Ž I N I

V najlepših slovenskih krajih
Salinera resort v Strunjanu je del turistične 
skupine Sava Hotels & Resorts. V skupini 
so 3 terme in zdravilišča v termalno 
panonski Sloveniji, raznolike nastanitve ob 
Blejskem jezeru in trije resorti na slovenski 
Obali. Skupaj kar 18 hotelov, 5 apartmajskih 
naselij, 4 kampi in 2 glampinga. Raziščite 
Slovenijo in nas obiščite v najlepših krajih 
te zelene dežele!

Oddaljenost od večjih mest:
Ljubljana 125 km 
Zagreb 252 km (HR) 
Trst 33 km (I) 

Lipica - Kobilarna LipicaPostojna - Postojnska jama

Blagodejna termalna voda Ljubljana Soška dolina - reka Soča
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Sava Hoteli Bled 

Terme 3000 
– Moravske 

Toplice

Zdravilišče 
Radenci

Terme Ptuj

St. Bernardin 
resort Portorož

Salinera resort 
Strunjan

San Simon 
resort Izola

Benetke 190 km (I) 
Dunaj 490 km (A) 
München 485 km (D) 
Budimpešta 562 km (H) 

Oddaljenost od letališč: 
Portorož, Sečovlje 5 km
Ljubljana, Jože Pučnik 143 km 
Trst, Ronchi dei Legionari 74 km (I) 

Benetke, Marco Polo 190 km (I)
Celovec 196 km (A) 

Bled - Blejsko jezero

Spremljajte nas na


