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PRIPRAVE ŠPORTNIKOV
Postanite najboljši – priprave športnikov
Zakaj športne priprave v Sloveniji?
Najpomembnejši dejavnik, ki prepriča množico, da obišče
našo obalo, so mile podnebne razmere. Vreme v regiji je vse
leto zelo prijetno, z malo padavinami in zmernimi poletnimi
in zimskimi temperaturami. Slovenija kot majhna destinacija
nudi udobje, kakovost športnih objektov in zasebnost, ki jo
športniki potrebujejo za svoje priprave. Zaradi bližine Italije in
Hrvaške se lahko odigrajo prijateljske tekme z njihovimi klubi.
Izbirate lahko med vrhunskimi hoteli in športnimi objekti
v Portorožu in drugje v Sloveniji, kjer omogočajo vrhunske
pogoje za intenzivni trening nogometa, dvoranskih športov
kot tudi za vodne športe, tenis, golf in atletiko. Ti hoteli
nudijo prvovrstne wellness in Spa storitve kot tudi fitnes v
kombinaciji z zdravimi napitki.

Hotel 5*
Hotel se nahaja v neposredni bližini Grand Casinoja Portorož
in ima 95 sob, dve restavraciji, bazen, wellness center, itd...
Sobe so vse klimatizirane z balkoni, TV SAT, telefon, WI-FI
internet,itd...

PORTOROŽ
Morje, veter, sol, mediteranske vonjave, palme, vrtnice in
zimzeleno rastlinje, sprostitev, zabava in družabnost so
besede, s katerimi najlažje predstavimo Portorož, obmorski
kraj, ki leži v srcu Evrope. Prepletanje različnih kultur in glasbe,
narava, gastronimski užitki in pestra zgodovinska preteklost
ustvarjajo okolje, v katerem lahko pozabimo na vsakodnevne
napetosti in se sprostimo. Sproščujoče sprehajanje ob morju,
krepčilni tek po plaži, plavanje v morju in bazenih, lepotilni
in zdravstveni programi v termah ali športno rekreativne
dejavnosti nas napolnijo z novo energijo. Danes je Portorož
priljubljen kraj tako za delo, športne aktivnosti kot za oddih
in zabavo.

Hotel 5*
Hotel ima 241 udobno opremljenih sob z balkonom ter
pogledom na morje. V hotelu se nahaja bazen z ogrevano
morsko vodo, Paradise Spa Wellness Center, dve restavraciji,
itd...

Hotel 4*

Hotel 3*

Hotel ima 276 udobno opremljenih sob, vse sobe imajo balkon Hotel zagotavlja popoln oddih, predvsem družinam, ki iščejo
s pogledom na morje. Hotelski gostje imajo neposreden aktivne počitnice. Med drugim se lahko sprostite v wellness
centru Acqua Relax.
dostop do bazenskega kompleksa ter wellnessa.

Hotel 3*

Hotel 3*

Hotel leži v zelenem zavetju na vzpetini griča Sv. Lovrenca
Hotel se nahaja v neposredni bližini portoroške promenade, nad najbolj znanim letoviščem na slovenski obali Portorožem.
zunanjih hotelskih bazenov in plaže. Hotel je zelo priljubljen Hotel je še posebej primeren za športno aktivne.
pri športnikih.

Hotel 3*

Cena vključuje:
- Polni penzion
Hotel povezuje 5 vil z 216 sobami. Zajtrk in večerja sta
- 2 x 90 min uporabe športne dvorane v Luciji ali
servirana v Hotelu 4*.
nogometnega igrišča z umetno travo v Piranu
- 1 ura fitnesa dnevno/ekipo
- Prost vstop v hotelski bazen in savno
- 1,5 l naravne vode na dan
- Pranje dresov
- Soba za sestanke
- Turistična taksa
Opomba: Mladinske ekipe do 14 leta imajo 10% popust na
nastanitev.
Hotel 4*
Hotel se nahaja v mirnem okolju Portoroža v bližini marine.
Hotel obdaja zeleni botanični vrt in je le streljaj od morja.
Arhitektura hotela se povezuje z naravo, ki spaja okolje z
udobjem za goste.

7.6.-20.7.2014

DBL
SGL

69 €
79 €

7.6.-20.7.2014

DBL
SGL

77 €
88 €

7.6.-20.7.2014

DBL
SGL

95 €
107 €

15.9.-20.10.2013
20.10.-29.12.2013
29.3.-17.4.2014
2.1.-29.3.2014
21.4.-7.6.2014
Cena v Hotelu 3*
65 €
61 €
75 €
71 €

15.9.-20.10.2013
29.3.-17.4.2014
21.4.-7.6.2014
Cena v
73 €
84 €

20.10.-29.12.2013
2.1.-29.3.2014
Hotelu 4*
69 €
80 €

15.9.-20.10.2013
20.10.-29.12.2013
29.3.-17.4.2014
2.1.-29.3.2014
21.4.-7.6.2014
Cena v Hotelu 5*
91 €
87 €
103 €
99 €

17.4.-21.4.2014

73 €
82 €

17.4.-21.4.2014

81 €
91 €

17.4.-21.4.2014

99 €
111 €

A

B

30.03. - 17.04.
29.10. - 29.12.

21.04. - 15.05 .
01.10. - 28.10.

68 €
+ 20 €*

71 €
+ 20 €*

C
18.04.-20.04.
15.05. - 01.07.
20.08. - 30.09.
73 €
+ 25 €*

D
02.7. - 29.07.
77 €
+ 25 €*

Cena vključuje:
- Polni penzion v dvoposteljni sobi
- 2 x 90 min uporabe športne dvorane v Luciji ali
nogometnega igrišča z umetno travo v Piranu
- Prost vstop v hotelski bazen in savno

- 1 l naravne vode na dan
- Pranje dresov
- Turistična taksa

Športni objekt
Nogometno igriče
Športna dvorana

NASTANITEV ZA MLADINSKE EKIPE
MLADINSKI DOM V PIRANU

Cena
52 €
52 €

Cena vključuje:
- Polni penzion (zajtrk v hotelu, kosilo in večerja v bližnji
restavraciji)
- 2 x 90 minut uporaba športne dvorane ali nogometnega
igrišča
- Turistična taksa

ROGLA
Olimpijski center in klimatsko zdravilišče Rogla, eden izmed
najbolje opremljenih srednje gorskih turističnih centrov
na 1517 m.n.v. in s čudovito lego sredi smrekovih gozdov, je
idealna namestitev za aktivne priprave športnikov.
So tudi edini trenažno-rehabilitacijski center v osrednji Evropi,
ki športnim klubom, zvezam in individualnim športnikom
omogočamo v sodelovanju z Inštitutom za šport tudi različna
fiziološka, motorična in druga testiranja, tako zdravih, kot
poškodovanih športnikov.
Hotel 4*
Športni objekt
Telovadnica v Piranu
Nogometno igrišče v Piranu

1.9.2013-24.6.2014
36 €
42 €

25.6.-31.8.2014
38 €
44 €

Cena vključuje:
- Polni penzion
- 2 x 90 minut uporabe telovadnice ali nogometnega igrišča
z umetno travo
Hotel 2*

Hotel je namenjen vsem, ki želijo doživeti nepozabne počitnice
v osrčju čistega Pohorja. Tukaj boste našli svoj prostor za
aktivne počitnice. V hotelu se nahaja velika penzionska
restavracija s samopostrežnim bifejem. V hotelu se nahaja
tudi velika večnamenska dvorana, aperitiv bar, seminarske
sobe,... .

Hotel 3*

Cena vključuje:
- Polni penzion (samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja) –
Nahaja v istem zgradbi kot hotel 4*. Tudi tukaj boste našli svoj
meniji se lahko prilagodijo
prostor za aktivne počitnice, oddih, poslovno srečanje ali
- 2 x 90 min. nogometno/košarkarsko/rokometno/
sprostitev od napornih dni.
odbojkarsko igrišče
- 1 uro / fitnesa / ekipo / dan
- Prost vstop v hotelski bazen in savne
- 1,5 l vode po osebi na dan
- Pranje dresov
- Tv / video soba za sestanke, analize, gledanje tekem
- turistična taksa

KRANJSKA GORA
Kranjska Gora ponuja najboljše štiri sezone zabave ter
športno-rekreacijski center v Julijskih Alpah. Slikovito
mestece, obdano z impresivno kuliso gora, leži na obrobju
Triglavskega narodnega parka, 810 m nadmorske višine in
zelo blizu tromeje med Avstrijo, Italijo in Slovenjo.
Hotel 4*

Hotel 3*

Največji hotel v Kranjski Gori leži le streljaj od središča vasi.
Hotel je bil obnovljen leta 2004. Namestitev je od glavne Poleg nastanitvenih kapacitet, se lahko hotel pohvalil z
hotelske recepcije oddaljena 50 metrov. Vse sobe so njegovo bogato kulinarično ponudbo ter možnost sprostitve
opremljene s tušem, sušilcem za lase v kopalnici ter telefonom v wellness centru.
in SAT televizijo.
Bungalows 3*
Bungalovi se nahajajo do 250 m od hotela 3* in hotela 4*
Na voljo je 132 ležišč v štiriposteljnih in 20 ležišč v dvoposteljnih
bungalovih. Možnost prehrane v hotelih.
Cena po osebi na dan
HOTEL****
HOTEL ***
HOTEL*** , BGW***

Soba

EUR

Dvoposteljna

79 €

Enoposteljna

89 €

Dvoposteljna

69 €

Enoposteljna

79 €

Dvoposteljna

59 €

Enoposteljna

69 €

Hotel 4*

Hotel 4*

Udoben, prijazen in obnovljeni hotel se nahaja le 100 metrov V prijetnem in povsem na novo zgrajenem delu s 4 zvezdicami
je na voljo 56 moderno opremljenih sob (2 antiseptični) in dve
od centra Kranjske Gore.
hotelski suiti.

Hotel 4*
To je prijazen hotel s 110 sobami, ki ponuja tudi posebne tipe
sob, kot so antisieptične (primerne za alergijsko občutljive
osebe), Grand sobi nadstandardne velikosti (51 m2), DE LUX
sobi z vodno posteljo, ter ULTRA DE LUX sobi z zračno posteljo.

21.12.2013-15.2.2014
90 €

16.2.2014-30.6.2014 1.7.2013-15.9.2013
Cena v Hotelu 4*
69 €
90 €

16.9.2013-20.12.2013
69 €

Cena vključuje:
- Polni penzion v dvoposteljni sobi
- Najem dvorane (do 4 ure),do 3 ure nogometnega igrišča
- Pranje športnega dresa-2x komplet (majica,
hlačke,nogavice, spodnjice)
- Fitnes 1 ura na dan
- 3 litre pijače (2 litra vode za trening,0,5litra vode pri kosilu
in večerji)
- Najem sobe za sestanke
- Najem sobe za masaže
- Turistična taksa
Doplačilo: Enoposteljna soba, + 20 € na dan

LAŠKO

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA

HOTEL 4* / superior

OBČINA PIRAN
Nudijo nastanitev v novem 4-zvezdičnem hotelu (188 sob)
vsem, ki bi želeli sprostitve v novem Wellness Spa centru, NOGOMETNI STADION
savna Centru in termalnem centru pod stekleno kupolo, katera - Igrišče z umetno travo, dimenzije 100 x 64 m
- Štirje manjši prenosni goli, velikosti 5 x 2 m
se ob lepem vremenu tudi odpre.

Cena po osebi na dan
Hotel ****superior (min 20 persons)
Hotel ****superior (min 30 persons)

Soba

EUR

Dvoposteljna

84 €

Enoposteljna

101 €

Dvoposteljna

79 €

Enoposteljna

96 €

Cena vključuje:
- Namestitev v standard dvoposteljni sobi 4* superior
- Polni penzion
- 3 ure uporabe športne dvorane Tri lilije
- 3x 0,5l navadne vode
- Pranje
- Neomejen vstop v Termalni Center
- Neomejen vstop v Savna Center
- Vstop v fitness center
- Brezžični internet v sobi
- Kopalni plašč v sobi
- Animacijski in rekreacijski program
- Turistična taksa

TENIŠKI CENTER
- 13 peščenih igrišč
- 5 betonskih igrišč

ŠPORTNA DVORANA V LUCIJI
- Talna površina je 1.350 m²
- V dvorani je možno igrati rokomet, nogomet, košarko in
odbojko
- Dvorana ima devet garderob s kopalnicami

ZUNANJE ROKOMETNO TER KOŠARKARSKO IGRIŠČE
- Rokometno igrišče, velikosti 20 m x 40 m
- Košarkarsko igrišče, velikosti 27 m x 15 m
- Akrilna masa

OBČINA IZOLA
MANJŠA TELOVADNICA V PIRANU
- Parketna tlorisna površina 450 m²
- Možno je igrati košarko (25 m x 15 m ), odbojko ter
badminton

ŠPORTNA DVORANA
- Primerna je za igranje košarke, rokometa in odbojke

OBČINA KOPER
ŠPORTNA DVORANA ARENA BONIFIKA
- Velikost: 3.330 m²
- Uporablja se za igranje rokometa, košarke, odbojke
- Trije manjši prostori za borilne veščine in ples
- Tribune s 3.000 sedeži

NOGOMETNA IGRIŠČA
- Pomožno nogometno igrišče z naravno travo, dimenzije 105
x 68 m
- Pomožno nogometno igrišče, umetna trava , dimenzije 105
x 65 m
- Pomožno nogometno igrišče, umetna trava, dimenzije 70 x
40 m
ŠPORTNA DVORANA V OSNOVNI ŠOLI
- Velikost: 1.632 m² površine
- Uporablja se za igranje rokometa, košarke, odbojke
- Vadbeni prostor cca. 110 m² površine s plezalno steno

NOGOMETNI STADION
- Glavni stadion, travnato nogometno igrišče, dimenzije 105 x 68 m

ATLETSKI STADION
- Ima osem tekaških prog, preplastenih s tartanom
- Prostor za metanje diska in kladiva, skok v dolžino, skok v
višino ter skok s palico

NOGOMETNO IGRIŠČE DEKANI
- Igrišče z umetno travo, dimenzije 102 x 65 m
- Igrišče z naravno travo, dimenzije 101 x 68 m

ŠPORTNA DVORANA V HOTELU
- 1x rokometno igrišče ali
- 2x košarkarsko igrišče ali
- 3x teniško igrišče
- 5x badminton
- 1x dvorana za borilne veščine
- 2x igrišče za squash

KRANJSKA GORA
ŠPORTNA DVORANA VITRANC
- Primerna za igranje odbojke, košarke, rokometa, malega
nogometa, namiznega tenisa in badmintona
- Vrhunsko opremljen fitnes
ROGLA
NOGOMETNO IGRIŠČE Z NARAVNO TRAVO
- Dimenzije 65 m x 105 m
- Atletska steza, preplastena s tartanom
- Goli različnih velikosti

NOVO NOGOMETNO IGRIŠČE Z NARAVNO TRAVO
- Dimenzije 60 m x 100 m
- Steza okoli stadiona
- Goli različnih velikosti
- Samo 200 m oddaljeno od hotelskega kompleksa
- Prostor za opremo

NOGOMETNA IGRIŠČA
- Večje igrišče 102 m x 68 m
- Dva manjša igrišča dimenzije, 80 m x 45 m, 80 m x 40 m
- Oddaljenost od hotelov 300-500 m
LAŠKO
ŠPORTNA DVORANA TRI LILIJE
- Velikost dvorane 45 m x 60 m
- Dvorana se lahko razdeli v tri manjše
- Primerna za igranje košarke, rokometa, odbojke,
namiznega tenisa, karate, judo, ples

Športni Turizem Portorož d.o.o.
Obala 16, 6320 Portorož - Slovenija
T: +386 (0)5 674 21 06
F: +386 (0)5 674 21 07
E: info@sportstourismportoroz.com
www.sportstourismportoroz.com

Connecting people with sports & nature

Za ponudbo na Hrvaškem, Španiji, na Portugalskem in
Turčiji nas prosim kontaktirajte na:

