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Gostom je na voljo : 

morski park Laguna Bernardin 

plaža v neposredni bližini

Wellness Histrion

Restavracija Pristan in Taverna Mediteran

Cafe San Bernardino

Ribja restavracija Barka

Konferenčna dvorana Asteria in sejna soba Larus

Trezorji na recepciji

Parkirišče in parkirna hiša z avtopralnico 

Standardna oprema sob: 

akon 

telefon

SAT TV in radio 

Mini bar 

Klimatska naprava 

Sušilec za lase

Hotel Histrion ****

Ob nekdanji cerkvici Sv. Bernardin, po kateri je 

naselje dobilo ime, se nahaja Hotel Histrion. V njem 

je 276 udobno opremljenih sob in apartmajev z 

balkonom in pogledom na morje ali laguno. Iz hotela 

je neposreden dostop v morski park Laguna Bernar-

din in Casino Bernardin. 





Gostom je na voljo : 

morski park Laguna Bernardin 

plaža v neposredni bližini

Wellness Histrion

Restavracija Pristan in Taverna Mediteran

Cafe San Bernardino

Ribja restavracija Barka

Konferenčna dvorana Asteria in sejna soba Larus

Trezorji na recepciji

Parkirišče in parkirna hiša z avtopralnico 

Standardna oprema sob: 

akon 

telefon

SAT TV in radio 

Mini bar 

Klimatska naprava 

Sušilec za lase

Hotel Histrion ****

Ob nekdanji cerkvici Sv. Bernardin, po kateri je 

naselje dobilo ime, se nahaja Hotel Histrion. V njem 

je 276 udobno opremljenih sob in apartmajev z 

balkonom in pogledom na morje ali laguno. Iz hotela 

je neposreden dostop v morski park Laguna Bernar-

din in Casino Bernardin. 

















Gostom je na voljo : 

morski park Laguna Bernardin 

plaža v neposredni bližini

Wellness Histrion

Restavracija Pristan in Taverna Mediteran

Cafe San Bernardino

Ribja restavracija Barka

Konferenčna dvorana Asteria in sejna soba Larus

Trezorji na recepciji

Parkirišče in parkirna hiša z avtopralnico 

Standardna oprema sob: 

balkon 

telefon

SAT TV in radio 

Mini bar 

Klimatska naprava 

Sušilec za lase

Hotel Histrion ****

Ob nekdanji cerkvici Sv. Bernardin, po kateri je 

naselje dobilo ime, se nahaja Hotel Histrion. V njem 

je 276 udobno opremljenih sob in apartmajev z 

balkonom in pogledom na morje ali laguno. Iz hotela 

je neposreden dostop v morski park Laguna Bernar-

din in Casino Bernardin. 









                                                                           Paradise Spa 

Nahaja se  v prestižnem Grand Hotelu Bernardin. Topel 

sprejem receptorjev, vonj po eteričnih oljih, udobje 

povsod okoli vas in pomirjujoča ter sproščujoča atmos-

fera. Nasmeh mojstric in mojstrov tradicionalnih masaž 

in čarobni dotiki dlani, vas v okolju, polnem umetniških 

zgodb, zapeljejo v rajski občutek varnosti, udobja in 

sprostitve. Za popolno spa izkušnjo si privoščite še 

razvajanje v panoramskem bazenu, kjer boste ob 

pogledu na morje in sončni zahod začutili dotik rajskega 

Mediterana.

                                                                    Wellness Histrion      

Ob sami obali se iz prostorov za sprostitev odpira 

čudovit razgled na morje. Še posebej privlačni sta turška 

in finska savna z barvitimi dekoracijami in zunanjim 

ohlajevalnim bazenom. Za sprostitev in oddih na 

morskem zraku je na voljo udobna sončna terasa.
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BERNARDIN  GROUP
Hoteli Bernardin d.d., Obala 2,

6320 Portorož, Slovenija

T. 05 690 7000 / F. 05 690 7010

E-mail: booking@bernardingroup.si

www.bernardingroup.si
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