Slovinsko

Salinera Resort - Hotel & Apartmaji Salinera ****

Kód: G0212Z
22. 06. 2019 - 29. 06. 2019

Poloha:
klidná, v zátoce, mezi letovisky Izola a Piran (cca 3 km), hotel blízko pláže - krásná zahrada s
bazénem.

Vybavení:
resort se skládá z hotelové budovy, komfortní budovy Maia a přilehlých budov. Lobby s
internetovým koutkem a obchod, restaurace, bar, výtah v budově hotelu. Velká zahrada s
bazénem sahá až k pláži. Lehátka a slunečníky u bazénu a na pláži za poplatek. Parkovací a
garážové stání.

Internet:
WiFi za poplatek.

Sportovní nabídka a zábava:
tenisové kurty, stolní tenis, široké možnosti výletů, vodní sporty, cykloturistika, půjčovna
horských kol, wellness - venkovní bazén s mořskou vodou, krytý bazén s mořskou vodou
(zavřen v červenci).

Wellness:
za poplatek: saunový park zahrnuje bylinkovou saunu, ﬁnskou saunu, infra-saunu, parní
lázeň, vířivku, solárium a masáže. Manikúra a pedikúra, tělový peeling, péče o pleť, ruce a
nehty, psychoterapie, detoxikace a různé terapie, dýchací techniky a meditační techniky. V
centru resortu je mnoho míst, kde můžete čerpat různé druhy energie, které mírní zdravotní
problémy a mají dobrý vliv na psychický a fyzický stav všech návštěvníků hotelu.

Pro děti:
dětské hřiště, miniklub (červenec-srpen). Dětské postýlky na vyžádání za poplatek.

Pláž:
Pozvolně se svažující oblázková pláž je vzdálena cca 50 m od hotelu.

Ubytování:

všechny pokoje vybaveny sprchou, WC, fénem, telefonem a sat. TV.
Jednolůžkové pokoje (A1A): cca 16 m2.
Dvoulůžkové pokoje (A2A): cca 18 m2.
Dvoulůžkové pokoje Superior (A2B): prostornější, navíc minibar, trezor, balkón.
Dvoulůžkové pokoje Superior (A2C): jako A2B, ale s výhledem na moře.
Studia (A2D/A3D/A4D): účelně zařízená, cca 40 m2, pro 2-4 osoby.
Joker pokoje (A2S): zde ušetříte, neboť přenecháte výběr vybavení a polohy pokoje na
hoteliérovi.

Stravování:
volitelně snídaně nebo polopenze. Snídaně a večeře formou bufetu. Od 22.6.-24.8. možnost
rezervace all inclusive.

All inclusive:
snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Odpolední snack 16-17 h (obložené chleby, studené
saláty, zmrzlina, dezerty a ovoce). Od 10-22 h nealkoholické nápoje, káva, čaj, domácí šťáva,
červené a bílé víno, točené pivo, 3 druhy místního alkoholu. Denně/1 h zapůjčení jízdního kola
(dle dostupnosti).

Platba kartou:
VISA, MasterCard, American Express.
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