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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 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. 

STRAVOVANIE: v cene sú bohaté raňajky a večere formou švédskych stolov.  
Nápoje sa platia na mieste. 
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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. 

 

Termín zájazdu: 9.9.-18.9.2022 (pobyt 10.9.-17.9.2022) 

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

- izba superior 4* :   411 €/osoba 

- izba superior 4* s výhľadom na more:   455 €/osoba 

 
Príplatok na jednolôžkovú izbu v kategórii 4*: 168 € 

Cena zahŕňa: ubytovanie s polpenziou na 7 nocí, používanie Wi-Fi, využívanie vonkajších a 
vnútorných bazénov, hotelovej pláže, priestory pre cvičenie v exteriéri (v prípade horšieho 
počasia v interiéri).  
Cena je platná na objednávky do 1.2.2022  
Autobusová doprava z Bratislavy:    99 €  
 

ODPORÚČAME OBJEDNAŤ S POBYTOM: komplexné cestovné poistenie UNION: 
- UNION A1:  2,50 € / deň (25 € pri ceste autobusom, 20 € pri ceste autom) 
- UNION A1 Pandemic: 4 € / deň (40 € pri ceste autobusom, 32 € pri ceste autom) 
 

Povinné príplatky na mieste:  
pobytová taxa a registračný poplatok : 18,50 €/osoba  
Poplatok za cvičenie sa hradí cvičiteľke na mieste 

 


