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Hotel Haliaetum **** · Hotel Mirta **** ·  
Depandanse San Simon ***



Hotel Haliaetum ****

V popolnoma novi, sveži podobi, je bil v letu 2019 
celovito prenovljen Hotel Haliaetum. S prenovo 
Hotela Haliaetum z notranjim bazenom in recepcijo 
smo dvignili udobje in kakovost bivanja. Skupaj je 
na voljo 52 sob. Od tega je kar 32 družinskih sob. Ob 
prenovi sob so gostom na razpolago družini prijazne 
storitve za različna doživetja otrok in oddih staršev. 
Na razpolago so otroški meniji, kotički, zunanja 
igrala, mini klub in po naročilu v sobah tudi osnovne 
potrebščine za nego otrok.

Za popolno doživetje:
 Í Prenovljen notranji bazen z ogrevano morsko vodo
 Í Wellness & Spa Mirta 
 Í Ločena restavracija s pogledom na morje 
 Í Računalniški kotiček na recepciji
 Í Prenovljen tobogan na plaži 
 Í Otroško igrišče
 Í Igrišča za odbojko na mivki
 Í Mini golf
 Í Tenis igrišča v neposredni bližini
 Í Frizerski  salon pod hotelom 
 Í Arheološki park v neposredni bližini
 Í Sejna soba



Hotel Mirta ****

Hotel Mirta z bujnim mediteranskim parkom v mirni 
okolici je idealna izbira za udoben in sproščujoč 
oddih. Hotel Mirta služi kot depandansa z recepcijo v 
sosednjem Hotelu Haliaetum, kjer je gostom na voljo 
tudi bazen z ogrevano morsko vodo. V depandansi Mirta 
se nahaja Wellness & Spa Mirta, kjer se sprostite v 
izbrani paleti savn in tradicionalnih spa tretmajih.
V depandansi Mirta je na voljo 43 dvoposteljnih sob, z 
možnostjo enega ali dveh dodatnih ležišč in junior suita. 
Vse sobe imajo tuš/wc, sušilnik za lase, balkon, klimo, 
direktni telefon, satelitsko televizijo, Wi-Fi, mini bar in 
sef.

Za popolno doživetje:
 Í Prenovljen notranji bazen z ogrevano morsko vodo
 Í Wellness & Spa Mirta 
 Í Ločena restavracija s pogledom na morje 
 Í Računalniški kotiček na recepciji
 Í Prenovljen tobogan na plaži 
 Í Otroško igriške
 Í Igrišča za odbojko na mivki
 Í Mini golf
 Í Tenis igrišča v neposredni bližini
 Í Frizerski  salon pod hotelom 
 Í Arheološki park v neposredni bližini
 Í Sejna soba



Depandanse hotelskega naselja San Simon se 
nahajajo v zelenem parku, tik ob morju. Zaradi 
odlične, mirne lege in namestitev, s široko izbiro 
družinskih sob, so zelo priljubljene med družinami. 
Otroci se bodo zagotovo najbolj razveselili velike 
plaže s toboganom in zabavne animacije. Prenovljena 
Depandansa Sirena nudi 26 sob, od tega so na voljo 
dvoposteljne in družinske sobe superior. Vse sobe 
imajo tuš/WC, fen‚ klimo, direktni telefon, satelitsko 
televizijo, delno balkon ter morsko stran. V sobah je 
možnost enega ali dveh dodatnih ležišč (družinske 
sobe). 

V vsaki depandansi je 26 sob od tega standardne 
dvoposteljne sobe in standardne družinske sobe. Vse 3* 
sobe so opremljene s tuš/WC, fenom‚ klimo, direktnim 
telefonom, satelitsko televizijo, delno balkonom ter 
morsko stranjo. V sobah brez balkona je možnost enega 
ali dveh dodatnih ležišč (pograd).

Sobe v depandansi ** imajo tuš/wc in TV.

Depandansa 
Sirena *** 

Depandanse Palma,  
Korala, Perla ***, Park **



Hotel Haliaetum

Hotel Mirta

Wellness & Spa Mirta 

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

Center dobrega počutja leži v bujnem sredozemskem 
zelenju, v bližini starega rimskega pristanišča, katerega 
mozaiki so pod vodno gladino vidni še danes. Milo 
podnebje skozi vse leto vabi v sproščujoče nedrje centra 
Wellness & Spa Mirta. To je vaš zaliv miru za preporod 
misli, duha in telesa. Wellness & Spa Mirta ponuja več 
vrst savn: zeliščno savno, suho finsko savno, infrardečo 
savno, rimsko parno kopel, ledeni trenutek, whirlpool in
bogato ponudbo sprostilnih masažnih programov,  
terapevtsko-zdravilnih storitev ter drugih oblik 
sproščanja, regeneracije ali oblikovanja telesa.

Za rekreativne
Resort leži tik ob morju, stran od mestnega vrveža 
in prometa. Gostom nudi odbojkarsko igrišče, igrišča 
za tenis, mini golf, urejeno kopališče in ostale 
kolesarske in peš poti. Kraj je odlično izhodišče za 
raziskovanje obmorske kulture in zgodovine, saj 
se neposredno ob resortu nahaja arheološki park 
rimske vile in ostale poti, ki vodijo k odkrivanju 
starega ribiškega mestnega jedra ter zaledja Istre.

Hotelsko naselje San Simon v Izoli se nahaja v 
bujnem mediteranskem zelenju, v neokrnjenem 
kotičku slovenske Obale, na kraju, kjer so še danes 
vidni ostanki antičnega pristanišča Haliaetum iz 
rimskih časov. Izola je majhno mesto z bogato 
zgodovino, lepo arhitekturo in ljudmi, ki jo imajo radi.

San Simon Resort - 
Družinam prijazen!

A K T I V N O  I N  Z A B AV N O 

Plaža San Simon
Plaža v San Simonu leži v bujnem sredozemskem 
zelenju, v bližini starega rimskega pristanišča, 
katerega mozaiki so pod vodno gladino vidni še 
danes. Med poletnimi počitnicami so v resortu 
organizirani različni animacijski programi, mini 
klub in igrišče namenjeno otrokom. Na kopališču 
se ohranja edini tobogan na slovenski Obali, ki je 
bil v aprilu 2019 prenovljen. Na plaži je na voljo več 
gostinskih obratov s ponudbo hrane in pijače. Možna 
je tudi organizacija večjih športnih dogodkov in 
piknikov na plaži do 2.500 udeležencev

Depandanse Palma,  
Korala, Perla

Depandansa 
Sirena 



V  N A Š I  B L I Ž I N I

V najlepših slovenskih krajih
San Simon resort v Izoli je od pomladi 
2020 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 - Postonjska jama

Blagodejna termalna voda Ljubljana Soška dolina - reka Soča

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 
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


