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Hotel Salinera***/**** (Slovinsko) 
Areál je obklopený borovicami a bujnou stredomorskou vegetáciou. Hotel Salinera má vnútorné i 
vonkajšie bazény s morskou vodou a wellnes centrum Syra, kde si môžete vychutnať množstvo 
kozmetických procedúr a masáží. Vnútorný bazén s morskou vodou je vyhrievaný. Hostia majú 
možnosť využiť tradičné liečebné metódy a relaxovať v prírodnom prostredí, obklopenom krásnym 
parkom Bioenergy. Salinera je tiež ideálnym východiskovým bodom pre prechádzky do údolia Strunjan, 
prírodnej rezervácie 120 m od pláže, ako ja do historického Piranu a Izoly. Na recepcii je možné 
objednať si výlety mikrobusmi do okolia i do vzdialenejších miest. 

VYBAVENIE: reštaurácia s terasou, internetový kútik, kiosk, sejf na recepcii, bezplatné Wi-Fi, plážový 
bar, konferenčná miestnosť, parkovisko zdarma 

UBYTOVANIE:   

izby štandard 3 - 1 alebo 2-lôžkové, TV-SAT, telefón, Wi-Fi zdarma, kúpeľňa so sprchou a 
sušičom, francúzske okno, prístelka vhodná pre dieťa do 10 rokov 

  izby superior 4*  - 1 alebo 2-lôžkové s možnosťou prístelky, klimatizácia, mini bar, sejf, 
Wi-FI zdarma, telefón, TV-SAT, kúpeľňa so sprchou a sušičom, balkón s výhľadom do parku alebo za 
príplatok na more. 
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STRAVOVANIE: v cene sú bohaté raňajky a večere formou švédskych stolov.  
Nápoje sa platia na mieste. 

ŠPORT A ZÁBAVA: Syra Wellnes centrum - vnútorný bazén s morskou vodou a s terasou, sauna, vírivka, 
masáže, rôzne druhy terapií, aqua detox, relaxačné techniky, masáže, akupresúra, kozmetické a 
skrášľovacie procedúry, bioenergetický park s 12 energetickými bodmi, vonkajší bazén s morskou 
vodou, úschovňa bicyklov. 

Okolie lokality Strunjan: 

V okolí: (v zátvorke je uvedená vzdialenosť od hotela) 

Prírodná rezervácia Strunjan (0,7km): najcharaktickejšou časťou Strunjanskej krajinnej oblasti sú 
Strunjanské útesy, ktoré sú až 80 metrov vysoké a pozostávajú z mäkkých vrstiev flyšu, ktoré boli rokmi 
tvarované vetrom a dažďom. Strunjanské útesy tvoria najväčšiu známu pobrežnú flyšovú stenu na 
celom jadranskom pobreží. Z Veľkého bieleho kríža na vrchole útesov nad zálivom Moon môžete zažiť 
veľkolepý západ slnka. 

Portorož (4km): najmodernejšie a najlepšie vybavené prímorské letovisko a klimatické kúpele v 
Slovinsku. Vôňa mora a soli sa tu mieša s omamnou vôňou kvetov. Mesto verné pôvodu svojho názvu 
Portor Rose, prístav ruží, vyniká krásnou parkovou úpravou s kvetmi, palmami a večne zelenou 
mediteránskou vegetáciou. Pláže sú upravené s pohodlným vstupom do mora a možnosťami pre všetky 
druhy vodných športov a aktivít. Moderné hotely sú vybavené bazénmi, termálnymi kúpeľmi, wellnes a 
beauty procedúrami pre telo aj dušu. Okrem kúpania, športovania a relaxu sú tu nespočetné zábavné 
možnosti, reštaurácie, kaviarne, bary, diskotéky, herne, kasína. 

Piran a soľné polia (5,5km) - Toto najkrajšie mesto na slovinskom pobreží  je spájané so soľou. Práve 
piranské soľné polia, kde sa kvalitná soľ dodnes vyrába pomocou starých metód, boli dôvodom, prečo 
toto malebné stredomorské murované mesto s kostolom, zaujímavou atmosférou a kultúrnymi 
atrakciami nadobudlo dnešnú podobu a veľkosť. Toto pobrežné mesto, ktorého vývoj bol značne pod 
vplyvom Benátok, je považované za jedno z najfotogenickejších miest na pobreží Jadranského mora. Za 
návštevu stojí určite námorné múzeum, akvárium, múzeum mušlí a ďalšie atrakcie. 

Lipica (40km) - Slovinci sú hrdí na žrebčinec Lipica, ktorý pôsobí už viac ako 400 rokov. Najstarší 
európsky žrebčinec, ktorý vychováva špičkové kone, je kultúrnou a historickou pamiatkou, ktorá 
zaujme návštevníkov drezúrou koňov a prírodnou scenériou. Po vstupe na statky budete mať možnosť 
navštíviť najstaršiu stodolu s jedincami Lipicánov, múzeum Lipicánov a prepravy koní, môžete si užiť 
prechádzku pastvinami a parkami a dozviete sa viac o osobitostiach Lipice a Krasového regiónu. V 
parku je aj detské ihrisko. 

Škocjanské jaskyne (45km) -Táto krasová jaskyňa má v Európe najväčší podzemný kaňon, ktorý je 
vysoký 146 metrov a pre návštevníkov má aj niekoľko kilometrov turistických chodníkov. Trasa vás 
prevedie cez neuveriteľné mosty, ktoré vám umožnia vidieť podzemné vodopády, veľké sály, obrovské 
stalaktity a stalagmity, ktoré dosiahli výšku aj 15 metrov a ďalšie podzemné výtvory. Oblasť okolo 
Škocjanských jaskýň je regionálnym parkom - oblasťou chráneného prírodného a kultúrneho dedičstva. 

Jaskyňa Postojna (70km) - Legendárny turistický vláčik vás zavedie do podzemnej siete krasových 
tunelov, galérií a sál. Už 140 rokov si návštevníci prezerajú stalaktity a stalagmity a ďalšie úkazy 
vytvorené vďaka vode. Počas hodiny a pol dlhej prehliadky sa dozviete o všetkých najdôležitejších 
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krasových javoch, uvidíte najväčší,  5 metrov vysoký stalagmit známy ako Brilliant, navštívite najstaršiu 
podzemnú poštu na svete a spoznáte najznámejšie podzemné zviera - ľudsku rybu (proteus). 

Predjama (70km) - Hrad Predjama sa nachádza v blízkosti jaskyne Postojna a je najväčším jaskynným 
hradom na svete. Viac ako 800 rokov strážil skalnatú tvár s výškou 123 metrov. Tajomné podzemné 
tunely ju spájajú s jaskyňou priamo pod ním. Hrad, ktorý bol tiež filmovým miestom, ponúkol útočisko 
svojmu legendárnemu majiteľovi Erazemu Predjamskému v 15. storočí. Tento lupičský rytier odolal 
obliehaniu viac ako rok na svojom zámku s neuveriteľným vzhľadom a umiestnením. 

 

Termín zájazdu: 4.9.-13.9.2020 (pobyt 5.9.-12.9.2020) 

Cena pobytu s polpenziou v 2-lôžkovej izbe na jednu osobu:   

- izba štandard 3*  :   331 €/osoba 

- izba superior 4* :   389 €/osoba 

izba na morskú stranu (iba v izbe kategórie 4*): 35 €/osoba, týždeň  
Príplatok na jednolôžkovú izbu: v kategórii 3*:  145 €, a v kateg.4*:  184 €/týždeň. 
Zľava: osoba na prístelke : 20 % 

 

Cena zahŕňa: ubytovanie s polpenziou na 7 nocí, Wi-Fi, využívanie vonkajších a vnútorných bazénov, 
hotelovej pláže, priestory pre cvičenie v exteriéri (v prípade horšieho počasia v interiéri).  

Cena za cvičenie jogy vo výške 30 € na osobu za celý pobyt. Tento poplatok vyberieme na mieste  
pobytu. 

Zľavy: Ceny sú kalkulované s maximálnou zľavou, a platia pri objednaní do 15.12.2020. 
Autobusová doprava z Bratislavy:    94 € (možnosť nástupu aj v iných mestách za príplatok) 
Pri objednaní a úhrade dopravy do 15.12.2020 zľava na dopravu 14 € ! 
Komplexné cestovné poistenie UNION:  2 € / deň (20 € pri ceste autobusom, 16 € pri ceste autom) 

Platby : úhrada min. 50% pri objednaní, doplatok min. 40 dní pred odchodom) 
Povinné príplatky na recepcii hotela: pobytová taxa a registračný poplatok : 18,50 €/osoba 
 


