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St. Bernardin resort
St. Bernardin resort odlikuje edinstvena lokacija med 
dvema dih jemajočima mestoma, ki obiskovalcem 
ponujata avtentično kulturno raznolikost.

Največji hotelski kongresni center v jugovzhodni Evropi:
• 19 dvoran s skupno kapaciteto 2.615 sedežev,
• vse storitve pod eno streho,
• široka paleta dogodkov: kongresi, delavnice, 

predstavitve, modne revije, banketi, koncerti, 
tiskovne konference, ...

Piran
Piran s pridihom beneške monarhije ponuja 
privlačno zgodovino z navdihom modernizma. S 
svojo zapeljivostjo očara vsakega obiskovalca, ki med 
sprehodom po ulicah pozabi na čas.

Portorož
Portorož, ''kopališče svetovnega slovesa'', kot so ga 
imenovali v času Avstro-Ogrske, leži v čudovitem, 
zavetrnem zalivu. Na eni strani ga obdajajo ene 
najstarejših solin v Evropi, na drugi pa značilni istrski 
grički z oljčnimi nasadi, vinogradi in sadnim drevjem.

Kongresni center St. Bernardin 

Grand Hotel Bernardin

Hotel Histrion

Hotel Vile Park



Prestižni Grand Hotel Bernardin leži ob priljubljeni 
sprehajalni poti ob morju med slikovitim Piranom in 
radoživim Portorožem, obdan z bujnim mediteranskim 
zelenjem in svežino morja. Nudi 241 sodobno opremljenih 
sob z balkonom in pogledom na morje. Poleg tega se 
v hotelu nahaja tudi vrhunski center dobrega počutja 
Paradise Spa in najsodobnejši kongresni center z 
dvoranami na atraktivnih lokacijah. Za udobno bivanje 
so vam vse leto na voljo sodobno opremljene sobe z 
balkonom in edinstvenim pogledom na Piranski zaliv, ki 
so aprila 2018 zasijale v novi podobi.

Za popolno doživetje:
 Í bazen z ogrevano morsko vodo in panoramskim 

razgledom,
 Í center dobrega počutja Paradise Spa za rajsko 

razvajanje,
 Í kongresni center za poslovna in družabna srečanja,
 Í hotelska plaža z nadstandardnim delom Marine 

Summer Club, 
 Í restavracija Grand Restaurant in a la carte 

restavracija Pečina,
 Í Grand Café in Cocktail Lounge s klavirjem,  

pokrita terasa Grand Garden, 
 Í Tropic bar na hotelski plaži,
 Í brezplačna wi-fi povezava.

Grand Hotel Bernardin*****



Hotel Histrion, največji hotel na slovenski obali je z 
vseh strani obkrožen z neskončno modrino morja in 
pripoveduje zgodbo edinstvenih lepot in doživetij Istre.
Izbirate lahko med 276 prenovljenimi sobami oljke, 
sivke in morja, ki jih med dopustovanjem na slovenski 
obali srečujemo na vsakem koraku. Vsaka med njimi v 
pastelnih, naravnih tonih modre, vijolične in zelene, s 
pridihom Istre z razgledi, ki vam vzamejo sapo, ponuja 
oazo za popolni morski odklop od vsakdana.

Za popolno doživetje:
 Í Morski vodni park Termaris, 
 Í plaža v neposredni bližini z zunanjim bazenom 

Arcobaleno,
 Í Wellness Benedicta, 
 Í Penzionska restavracija in Taverna Mediteran,
 Í Konferenčna dvorana Asteria s parketom in sejna 

soba Larus za poslovna in družabna srečanja,
 Í Parkirišče in parkirna hiša z avtopralnico,
 Í brezplačna wi-fi povezava.

Hotel Histrion****

Foto: Blaž Jamšek



Hotel povezujejo 4 vile z 216 sobami. Od tega je v letu 
2022 na novo prenovljenih 66 sob Premium***.  Poleg 
tega je na voljo še 21 apartmajev Vila Barka z balkonom 
in pogledom na morje. Ob Vilah je prijetna nakupovalna 
ulica, ki se zaključi z laguno in mediteranskim rastjem. 
Hotel je prijazen tudi za male hišne ljubljenčke.

Apartmaji Vila Barka***: 
 Í 21 apartmajev z balkonom in pogledom na morje, 
 Í kuhinja z dnevnim prostorom, ločena spalnica, 

kopalnica s tušem, 
 Í oprema: telefon, SAT TV, klimatska naprava, sušilec 

za lase, kuhinjski pripomočki (mikrovalovna pečica, 
posoda, hladilnik, ...).

Za popolno doživetje:
 Í Morski vodni park Termaris z ogrevano morsko 

vodo,
 Í plaža v neposredni bližini z zunanjim bazenom  

Arcobaleno, 
 Í Wellness Benedicta,
 Í Taverna Mediteran, 
 Í penzionska restavracija Arkade,
 Í nakupovalna ulica z bari in restavracijami,
 Í brezplačna wi-fi povezava.

Hotel Vile Park*** /  
Vile Park Premium***

Novo Premium***



Wellness

V St. Bernardin resortu vas v naših restavracijah in barih 
razvajamo s pestro ponudbo okusne hrane in vrhunskih 
pijač.

Jedi z žara si privoščite na mediteranskem vrtu Taverne 
Mediteran. V eksotičnem Tropic baru vas bomo navdušili 
z barvitimi koktajli.

Tistim, ki se radi prepuščate vrhunskim kulinaričnim 
notam, priporočamo "a la carte" restavracijo Pečina v 
Grand Hotelu Bernardin. Najlepši razgled na Piranski 
zaliv lahko občudujete s pokrite terase Grand Garden 
v Grand Hotelu Bernardin, ki ob spremljavi sončnih 
žarkov in šumenja morja omogoča popolno sprostitev ob 
popoldanski kavi, izbranem vinu in sladicah.

Kulinarična 
razvajanja

P R E P U S T I T E  S E  R A Z VA J A N J U

Tradicija nege, zdravja in dobrega počutja ob cerkvici 
Sv. Bernardin sega že v 15. stoletje, ko so frančiškanski 
menihi v samostanu začeli razvijati številne za telo 
blagodejne dejavnosti. Danes svojim gostom v centrih 
dobrega počutja priporočamo vrhunske storitve, ki jih v 
objemu sveže morske klime nudimo v centrih Paradise 
Spa in Wellnessa Benedicta. Prisluhnite svoji duši in 
telesu, umaknite se iz vsakdanjega vrveža in se prepustite 
edinstvenemu razvajanju ter popolni sprostitvi.

Paradise Spa 
Vrata rajskega centra dobrega počutja Paradise Spa v 
Portorožu so gostom odprta vsak dan. Topel sprejem, vonj 
po eteričnih oljih, udobje povsod okoli vas in pomirjujoč 
ambient ... v njem boste doživeli popoln oddih, se sprostili 
in se napolnili z energijo. V centru na voljo: različne 
masaže, spa paketi, estetsko negovalni programi, savne, 
solarij, fitnes.

Wellness Benedicta
Dobrodošli v Wellness Benedicta, kjer se boste z našo 
pomočjo sprehodili po poti miselnosti menihov reda 
Benedicta, ki vodi do občutka notranje popolnosti in 
zadovoljstva.Prepustite se rokam naših strokovnjakov, ki 
vas bodo razvajali s tradicionalnimi tretmaji obogatenimi 
z lokalnimi sestavinami, kot  so morska sol, solinsko blato, 
slanica, olivno olje, sivka in ostala istrska zelišča. V centru 
na voljo: aromaterapije, solna soba, savne, masaže, lepotni 
tretmaji.



Šport in rekreacija
Radi kolesarite, hodite s palicami in tečete po najlepših 
kotičkih slovenske Obale? In to ob morju ali skozi 
romantične in zelene predele? Potem je St. Bernardin 
resort prava odločitev za vaš aktivni oddih

Športna igrišča
Ob Grand Hotelu Bernardin se nahaja 6 teniških igrišč, 
od tega 4 peščena in 2 igrišči s trdo podlago. Ob plaži 
hotela Vile Park je na voljo igrišče za odbojko na mivki. V 
poletnih mesecih se lahko preizkusite tudi v potapljanju 
s pomočjo potapljaškega centra (PADI) in v adrenalinskih 
vodnih športih. Zabavajte se s smučanjem na vodi, 
popeljite se z vodnim skuterjem in napihljivimi tubami, 
bananami ter raziščite vodni park Wibit. 

Hotel Histrion ima 
certifikat kolesarjem 
prijazen hotel.

Marina Bernardin 
Marina Bernardin zagotavlja plovilom varno zavetje pred 
vetrovi. Na voljo je 62 privezov z ugrezom do največ 1,1 
m. Privezi za plovila so v razponu 6-10 metrov za daljša 
obdobja, oziroma dnevni privezi za plovila v razponu 
6-15 metrov. Le korak od plovila lahko obiščete največji 
bazenski kompleks Morski vodni park Termaris na 
slovenski Obali ali se sprostite v centru dobrega počutja 
Wellness Benedicta. 

Morski vodni park Termaris 
Morje blagodejno vpliva na vaše zdravje in počutje 
in zakaj v njegovih prednostih ne bi uživali skozi vse 
leto! Dobrodošli v notranjem Morskem vodnem parku 
Termaris, kjer vas na 2400 m2, 12 mesecev v letu čakajo 
plavalni, sprostitveni in otroški bazeni z ogrevano morsko 
vodo in najlepšimi razgledi na slovensko morje.

Panoramski bazen Paradise Spa 
V 9. nadstropju Grand Hotela Bernardin, v sklopu 
centra dobrega počutja Paradise Spa, se nahaja najbolj 
privlačen del kompleksa, bazen z edinstvenim pogledom 
na odprto morje. Sproščanje v bazenu je odličen 
zaključek rajske izkušnje v centru Paradise Spa.

Zunanje plaže 
St. Bernardin resort imajo za svoje goste urejene tri plaže, 
in sicer ob Grand Hotelu Bernardin, Histrionu in Vilah 
Park. Na plaži hotela si lahko v poletni sezoni privoščite 
nekaj več; program Marine Summer Club. 

Morska doživetja

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



V  N A Š I  B L I Ž I N I

V najlepših slovenskih krajih
St. Bernardin resort Portorož 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 je v 
skupini 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 

Ljubljana Soška dolina - reka Soča

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

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) 
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Blagodejna termalna voda

Bled - Blejsko jezero


