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Zimi ne morete pobegniti, ampak 
lahko pa se odločite za pobeg v 

Kempinski Palace Portorož
ter z nami doživite nepozabno 

praznično dogajanje!



 

Edinstven vonj sveže pečenih keksov, vonj cimeta v zraku, praznična 
glasba v ozadju ter ogenj, ki mimoidoče ogreva in pravljično 
zapeljuje… Ja, Božično-novoletna tržnica je tukaj!

Sprehodite se skozi praznično tržnico ter se prepustite božičnemu 
vzdušju. Podajte se na pokušino lokalnih specialitet ter produktov; 
morda najdete idealno božično darilo za vaše najdražje!

Tržnica bo odprta vsak vikend v decembru, vključno s petki ter vse 
dni od 24.12. do 02.01.2018.

ožicno-novoletnaB

Poskusite Kuhano 
vino Kempinski Palace 

Portorož, ki ni le izjemnega 
okusa, temveč vam bo 
tudi pomagalo, da se 

segrejete!

Tržnica
ˇ





Poživite božična družinska srečanja ter se pridružite praznovanju 
v luksuznem hotelu Kempinski Palace Portorož, kjer bo vaš Božič 
resnično nepozaben!

Paket vključuje 3 noči v hotelu, darilni kupon za pijačo v Palace 
Clubu, slastno Božično večerjo ter razkošen samopostrežni zajtrk 
s penino v Kristalni Dvorani do 12. ure opoldne.

Rezervacije na +386 5 692 7070 ali reservations.portoroz@
kempinski.com.

Ob rezervaciji 
Božičnega paketa 
prejmete posebno 

praznično darilo s strani 
hotela na dan Božiča.

ožicniB ˇ aketP





Božič je čas darovanja in prav v ta namen imamo na recepciji našega 
hotela prav posebno, sedaj že tradicionalno drevo, okrašeno z 
vrednostnimi kuponi. 

Vsak gost lahko izbere kupon določene vrednosti ter kupi vrednost, 
ki je na njem napisana.

Ob koncu meseca hotel z zbranim denarjem kupi darila za socialno 
ogrožene otroke iz regije. 

Darilne bone lahko vnovčite na hotelski recepciji.

obrodelno      revoD D





Preživite nepozaben božični večer v družbi svoje družine ter svojih 
najdražjih! Doživite popoln božični večer in dovolite hotelskemu 
kuharskemu mojstru Danielu, da vas prevzame s svojimi 
neopisljivimi kulinaričnimi specialitetami. 

Prepustite se dih-jemajočim prazničnim užitkom v veličastni 
Kristalni dvorani 24. decembra ter poskrbite, da si boste ta Božič 
zapomnili za vedno!

Cena samopostrežnega bifeja: EUR 39,00 (pijača ni vključena)

Rezervacije na: +386 5 692 7070 ali reservations.portoroz@
kempinski.com.

ožicnaB ˇ ojedinaP





Medtem, ko se starši sprehajate skozi božično tržnico, se lahko vaši 
otroci zabavajo z okraševanjem medene hiše pod budnim očesom 
naše hotelske slaščičarske ekipe.

Okraševanje bo potekalo 02.12., 09.12. & 16.12., od 16. – 17. ure v 
hotelu Kempinski Palace Portorož.

Cena: 10 € na otroka. Največje možno število otrok je 15.

elavnica zaD trokeO





Prepustite se relaksaciji ter dovolite vaši koži, da praznično 
zablesti s tretmajem “Zimsko razvajanje”!

Aromatični tretma bo poživil vaše telo s pilingom iz kartiejevega 
masla ter grelno masažo obraza in bo pustil vašo kožo svilnato 
gladko ter regenerirano. Prepustite se 50 minutnemu razvajanju 
in omogočite vaši koži, da praznično zablesti ter popestri vsako 
večerno toaleto!

Cena 69 EUR za 50 minut razvajanja.

Rezervacije na +386 5 692 7040 ali spa.portoroz@kempinski.com
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Praznujte Novo leto v glamurozni zimski atmosferi Mediterana!

Izberite med gala samopostrežnim bifejem v veličasni Kristalni 
dvorani ali pa se odločite za 5-hodni meni v elegantni Restavraciji 
Sophia. Živa glasba vas bo popeljala v novo leto, spektakularen 
ognjemet v objemu zgodovinskega parka pa bo naredil vaše 
praznovanje resnično nepozabno.

Rezervacije na +386 5 692 7070 ali reservations.portoroz@
kempinski.com

S ilvestrovanje v
Portorožu





Festival penin se 26. decembra ponovno vrača v Kempinski Palace 
Portorož ter v Kristalno dvorano hotela.

Na letošnjem Festivalu penin bodo obiskovalci s plačilom 20 eurov 
prejeli vrhunski kristalni kozarec za penino, delo oblikovalca 
Claesson Koivisto Rune.

Okusili boste lahko številna peneča vina proizvajalcev iz regije, 
hkrati pa bo potekalo ocenjevanje najboljše penine, v sklopu 
katerega bodo priznani someljeji določili zmagovalno penino.

estivalF

Poskrbljeno bo 
tudi za glasbeno 

spremljavo; nastopila 
bo Maraaya.

Penin



Kempinski Palace Portorož
Obala 45
6320 Portorož
Slovenija

T: +386 (0) 5692 7000
F: +386 (0) 5 692 7950

E: reservations.portoroz@kempinski.com
www.kempinski.com/portoroz


