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DOBRODOŠLI
Kempinski Palace Portorož - najbolje ohranjena 

skrivnost v Evropi in vaša kraljevska oaza na 
Jadranski obali, v osrčju beneške Istre.

Ljudje govorijo o "rastoči legendi", ki se sklicuje 
predvsem na storitve hotela Kempinski Palace 
Portorož, toda “legendarno” je nekaj povsem 

vsakodnevnega pri nas. 

Ekskluzivni hotel se predstavlja s konceptom "kjer 
se staro sreča z novim”, ki predstavlja edinstveno 

kombinacijo tradicije s sodobnostjo in njun 
preplet na vsakem koraku. 

Hotel se ponaša z večno eleganco ter nepozabno 
gostoljubnostjo. 



Hotel ima šest sejnih sob z visokimi stropovi in naravno dnevno svetlobo, ki lahko sprejmejo do 225 
udeležencev. Luksuzni hotel ponuja predsedniško sejno sobo, tri zasebne jedilnice, teraso 5. nadstropja s 
pogledom na Jadransko morje, inovativne lokacije za odmor za kavo, unikatno Kristalno dvorano in zasebni 
park, ki se razsteza na 5000 m2.

S ponosom hotel predstavlja profesionalno in predano ekipo, ki zagotavlja, da vsak dogodek postane 
nepozabno doživetje.

Za poslovna srečanja, konference ali kongrese, hotel ponuja najnovejšo tehnološko opremo in brezplačno 
uporabo brezžičnega interneta.
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Hotel se nahaja v osrčju Evrope in je obkrožen s petimi mednarodnimi letališči ter dvema pristaniščema 
ter posledično predstavlja idealno lokacijo za avtomoboilistične dogodke.

Zgodovinski park pred hotelom ustvarja edinstveno vzdušje za lansiranje avtomobilov. Okolica hotela 
je prepletena z ovinkastimi lokalnimi cestami, ki vodijo mimo dolin z oljčnimi nasadi ter vinogradniških 
gričev, ki dajejo možnost za slikovite avto-turneje ali rally-e.  

AVTOMOBILSKI DOGODKI
hotel za vsako priložnost

Z našo predano organizacijsko ekipo bomo poskrbeli, da bo vaš dogodek: bodisi praznovanje rojstnega 
dneva, obletnice, zasebno srečanje ali katera koli druga vrsta intimnega dogodka, ostal nepozaben tako 
za vas kakor za vaše goste.

S tremi zasebnimi jedilnicami, teraso 5. nadstropja s pogledom na Jadransko morje, edinstveno 
Kristalno dvorano in velikim zgodovinskim parkom na površini 5000 m2, hotel ponuja številne možnosti 
za vse vrste zasebnih dogodkov, v vseh letnih časih.

ZASEBNI DOGODKI
hotel za vsako priložnost



Težko bi našli boljšo lokacijo od Portoroža za team-building aktivnosti. Pestra izbira aktivnosti, ki 
jih ponuja okolje ter blaga mediteranska klima, skupaj ustvarjata pozitivno energijo ter spodbujata 
ustvarjalnost pri iskanju novih poslovnih navdihov. 

Izkoristite to priložnost in se med vašim naslednjim team buildingom napolnite s svežo energijo, ki vam 
bo pomagala pri uspešnem reševanju vsakodnevnih izzivov. 

TEAM-BUILDINGI
hotel za vsako priložnost

Izjemna lokacija luksuznega hotela ponuja obilico raznovrstnih aktivnosti, ki bodo zagotovo navdušile 
vse udeležence.

Incentivi oziroma motivacijski izleti so ključni za dobre odnose med poslovnimi partnerji, strankami 
in sodelavci. Istrska regija ponuja številne priložnosti za različna lokalna doživetja, kar pomeni, da 
boste prav za vsako vrsto dogodka našli nekaj unikatnega ter nepozabnega. Regija ponuja odlična vina, 
izjemno kulinariko, kulturne znamenitosti, slikovito naravo in še mnogo več.

INCENTIVE DOGODKI
hotel za vsako priložnost



SUITE
hotel za vsako priložnost

Suite s pogledom, ki vam bo vzel dih! Hotel nudi 17 ekskluzivnih apartmajev, ki ponujajo prostorne bivalne 
ter spalne enote. Hotel se ponaša z največjim predsedniškim apartmajem v Sloveniji, ki se razteza na 230 m2. 
Na najvišjem nadstropju hotela sta pozicionirani Laguna suiti s hidromasažnimi "jacuzzi" kopelmi na odprti 
zasebni terasi.

Dodatne luksuzne storitve, ki jih ponuja hotel vključujejo Concierge storitev, Kempinski storitev "Lady in 
Red", 24-urno postrežbo v sobi, kemično čiščenje, varovano podzemno garažo ter številne druge storitve ob 
povpraševanju.

SOBE
hotel za vsako priložnost

SOBA
VELIKOST

 m2
ŠTEVILO

Superior dvoposteljna soba s pogledom na park - "King" postelja 30 67

Superior dvoposteljna soba s pogledom na park - "Twin" postelji 30 40

Superior dvoposteljna soba s pogledom na morje - "King" postelja 35 17

Deluxe dvoposteljna soba s pogledom na park - "King" postelja 40 12

Deluxe dvoposteljna soba s pogledom na morje - "King" postelja 40 18

Grand Deluxe dvoposteljna soba s pogledom na morje - "King" postelja 43 10

Hotel se ponaša s 164 luksuznimi dvoposteljnimi sobami. Sobe so prostorne, vrhunsko opremljene v 
modernem ali tradicionalnem slogu s pogledom na park ali morje. Sobe so vsebujejo klimo, izbrano 
kozmetiko za osebno nego, mini-bar, sef, LCD televizijo ter brezplačno brezžično internetno povezavo.

Dodatne luksuzne storitve, ki jih ponuja hotel vključujejo Concierge storitev, Kempinski storitev "Lady in 
Red", 24-urno postrežbo v sobi, kemično čiščenje, varovano podzemno garažo ter številne druge storitve ob 
povpraševanju.

SOBA
VELIKOST

 m2
ŠTEVILO

Rose Suita 55 4

Venice Suita 70 5

Laguna Suita 70 + 55 (zasebna terasa) 2

Palace Suita 90 4

Piran Suita 85 1

Predsedniška Suita 230 1

SUPERIOR SOBA S POGLEDOM NA PARK, MODERNI DEL HOTELA

DELUXE SOBA S POGELDOM NA MORJE, TRADICIONALNI DEL HOTELA

ROSE SUITA, DNEVNA SOBA

LAGUNA SUITA ,TERASA Z JACUZZIJEM



Navdihujoča arhitektura, čudovito vzdušje, klasična eleganca in najsodobnejša tehnologija: Kempinski 
Palace Portorož ponuja odlično lokacijo za inovativne sestanke, konference, elegantne sprejeme in 
izvrstne odmore za kavo, s kapaciteto do 225 gostov.

Naše multifunkcionalne sejne sobe z naravno dnevno svetlobo vas bodo navdušile. Ne glede na 
zvrst vašega dogodka si prizadevamo, da uresničimo vse vaše želje in dogodek prilagodimo vašim 
individualnim ter specifičnim željam in potrebam.

KONFERENČNE DVORANE
edinstven luksuz

PROSTOR VELIKOST DOLŽINA ŠIRINA VIŠINA SPREJEM BANKET TEATER RAZRED U-OBLIKA BLOK

(m2) (m) (m) (m)

Levante 168 19 8.5 5 150 150 150 120 45 50

Ponente 85 9 8.5 5 70 42 72 45 25 25

Mistral (Levante + Ponente) 253 28 5.5 5 250 200 225 160 70 80

Libeccio 82 14 5.5 3.2 - - - - - 40

Tramontana 70 11 6 3.2 - - - - - 24

Bonazza 44 5 8.5 2.7 20 14 20 12 14 12

Predprostor 50 7.7 6.3 2.7 150 - - - - -

Predsedniška sejna soba 44 9 4.9 3.2 - - - - - 20

Soncna terasa 209 15 14 - 90 80 80 60 30 40
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Že od časa Habsburžanov velja hotel Palace za najbolj zaželjeno lokacijo pri organiziranju konferenc 
ali predstavitvenih dogodkov: od veličastnih banketov, gala plesov ter večerij pa vse do dobrodelnih 
prireditev.

Hotel s ponosom predstavlja resnično edinstven ter razkošen prostor - Kristalno dvorano. Veličastna 
dvorana s kapaciteto do 250 gostov predstavlja vrhunsko lokacijo za organizacijo prestižnih dogodkov. 

Hotel ponuja tudi izbor privatnih butičnih salonov za manjše družbe, teraso 5. nadstropja s prekrasnim 
pogledom na Jadransko morje in številne druge prostore za zasebna srečanja.

BANKETNE DVORANE
edinstven luksuz

PROSTOR VELIKOST DOLŽINA ŠIRINA VIŠINA SPREJEM BANKET TEATER RAZRED U-OBLIKA BLOK

(m2) (m) (m) (m)

Kristalna dvorana 308 25 11 7 350 180 200 140 70 70

Terasa Kristalne dvorane 400 34 9 5.7 350 200 200 140 70 70

Sophia 209 15 14 5 150 80 96 - - 36

Salon za gospode 58 11 5 3.6 50 40 30 20 23 24

Salon za dame 63 11 5 3.6 50 40 30 20 23 24

Park 250 21.7 11.5 - 250 100 150 150 70 80

Terasa 5. nadstropja 300 23 15 - 45 45 45 45 30 40
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Konference, prireditve, dogodki, izobraževanja, team buildingi in sprejemi - Kempinski Palace 
Portorož ponuja posebne pakete prav za vsako priložnost.
 
V kolikor ne najdete ustreznega že pripravljenega paketa, vam bo naša ekipa  za skupine in dogodke 
pripravila prilagojeno ter personalizirano  ponudbo, po meri prilagojeno na vaš dogodek ter na vaše 
potrebe.

KONFERENČNI PAKETI
hotel za vsako priložnost

KONFERENCNI PAKETI

Hotel ponuja izbor IT storitev in z veseljem pomaga na področju AV medijske tehnologije, ki je 
potrebna za potrebe dogodka. V kolikor na dogodku potrebujete tehnologijo, ki ni v hotelskem IT 
naboru, vam bomo z našimi zunanjimi partnerji ponudili pomoč in tako zagotovili brezhibno storitev.

IT STORITVE
hotel za vsako priložnost

TEHNOLOGIJA

ˇ

https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375446/ddr-2018_high-season_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34373919/ddr-2018_high-season_eng.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34373918/technical-equipment.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375422/technical-equipment_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375446/ddr-2018_high-season_slo.pdf


IZBOR MENIJEV
hotel za vsako priložnost

Za vaš dogodek lahko izbirate med številnimi možnostmi menjev, ki jih za vas pripravlja naš Chef Daniel z 
njegovo vrhunsko ekipo. Naš glavni kuhar bo z vami z veseljem sodeloval pri presonaliziranju menijev zaradi 
posebnih prehrambenih zahtev, ki vključujejo alergene, zdravstvene ali verske spremembe.

Kliknite na spodnje slike in izberite vaš meni iz kuharnjevega izbora.

3, 4 IN 5-HODNE MOŽNOSTI MENIJEV

PRIGRIZKI IN 
KANAPEJI

SLADKI 
PRIGRIZKI

MENIJI VKLJUCENI V KONFERENCNE PAKETE

IZBOR BIFE MOŽNOSTI

ODMORI ZA 
KAVO

IZBOR MENIJEV
hotel za vsako priložnost

Za vaš dogodek lahko izbirate med številnimi možnostmi menjev, ki jih za vas pripravlja naš Chef Daniel z 
njegovo vrhunsko ekipo. Naš glavni kuhar bo z vami z veseljem sodeloval pri presonaliziranju menijev zaradi 
posebnih prehrambenih zahtev, ki vključujejo alergene, zdravstvene ali verske spremembe.

Kliknite na spodnje slike in izberite vaš meni iz kuharnjevega izbora.

ˇˇ

https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375427/served-menu-options_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375429/finger-food-canapes_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375431/sweet-finger-food_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375428/conference-package-menus_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375424/buffet-menu-options_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375431/sweet-finger-food_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375425/coffee-breaks_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375429/finger-food-canapes_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375425/coffee-breaks_slo.pdf


IZBOR PIJAČE
hotel za vsako priložnost

Hotelski oddelek za hrano in pijačo, je v sodelovanju s htelskim sommelierjem ter strokovnjakom za 
koktajle, pripravil izbor alkoholnih in brezalkoholnih pijač za vaš dogodek. 

Izberite zaželenjene možnosti s klikom na pripravljene opcije menijev spodaj. V kolikor dana izbira ne 
ustreza vašim zahtevam, vam bomo ponudili personalizirano rešitev, ki bo najbolje izpolnila vaše zahteve.

PAKETI PIJACE

VINSKA KARTA

MENIJI PIJACE

Osnovne informacije

Letalski prevozi
Naša Concierge Ekipa vam lahko preskrbi zasebni prevoz iz letališča z enim izmed luksuznih hotelskih 
avtomobilov. Za kakršnakoli vprašanja ter rezervacije, se prosim obrnite na naš oddelek za skupine in 
dogodke.

Rezervacijski link
Nudimo možnost individualnih rezervacij preko rezervacijskega linka, kreiranega posebej za vaš 
dogodek. Ta možnost ponuja vašim gostom opcijo, da si sami rezervirajo želen tip sobe, na podlagi 
ponudbe ter cen dogovorjenih z vami. Za kakršnakoli vprašanja, se prosim obrnite na naš oddelek za 
skupine in dogodke.

Lady in Red
Dame “Lady in Red” igrajo ključno vlogo v hotelih verige Kempinski, saj skrbijo za to, da uresničijo 
želje gostov in tako poskrbijo, da je njihovo bivanje prav edinstvena izkušnja. Lady in Red predstavlja 
ambasadorko hotela ter točko kontakta med gostom ter hotelom.

Media Center
Do dnevnih mednarodnih  časopisov lahko kadarkoli dostopate preko aplikacije PressReader; uporaba 
je za naše goste brezplačna.

Paketi
V primeru prejemanja ali pošiljanja pošte oziroma paketov povezanih z dogodkom, je naslov hotela:
Kempinski Palace Portorož, Obala 45, 6320 Portorož, Slovenija
Ne pozabite pripisati imena kontaktne osebe v hotelu ter imena dogodka.

Wi-Fi
Za vse udeležence je na celotnem območju hotela na razpolago brezplačen standardni brezžični dostop 
do interneta. Večjo zmogljivost ter hitrejši dostop do interneta je potrebno skomunicirati vnaprej in je 
na razpolago proti plačilu.

HOTELSKE STORITVE

ˇ

ˇ

https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375423/beverage-packages_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375426/wine-list-2018_slo.pdf
https://kempinski-dev.s3.amazonaws.com/34375421/beverage-menu_slo.pdf


Atrakcije Portoroža:

• Slikovito obmorsko ribiško mesto Piran
• Sečoveljske soline
• Naravni park Strunjan
• Več kilometrov speljanih kolesarskih poti
• Istrska kulinarika
• Wellness in spa
• Kulturne znamenitosti
• Bližnina številnih golf igrišč

PORTOROŽ & PIRAN
destinacija za vse leto

Portorož mnogi poznajo kot "pristanišče vrtnic" in je majhno mesto na sončni obali Jadranskega morja. 
Znano je po blagem mediteranskem podnebju in že od 13. stoletja slovi kot mesto z bogato spa-tradicijo. 
Portorož, skupaj s svojo okolico, ponuja številne aktivnosti na prostem.

Portorož je vedno bolj priljubljena MICE destinacija, ki se ponaša z majhnimi razdaljami med prizorišči 
dogajanja, ki so med seboj dosegljiva peš. Zahvaljujoč blagemu Mediteranskemu podnebju predstavlja 
destinacija Portoorž - Piran, destinacijo za vse leto.

PORTOROŽ & PIRAN
destinacija za vse leto



Kempinski Palace Portorož je izredno ponosen na svojo profesionalno ekipo strastnih in motiviranih 
strokovnjakov za organizacijo skupin in dogodkov v hotelu. Odgovorni so za brezhibno organizacijo, 
usklajevanje, načrtovanje ter nemoten potek samega dogodka ne glede na velikost ali vrsto; od 
kongresov, srečanj, konvencij pa vse do praznovanj, porok in še veliko več. Majhna ekipa treh 
ekspertov, dve dame in gospod, ki si močno prizadevajo dosegati popolnost ob vsaki poslani ponudbi 
ter pri vsakem stiku s stranko in seveda, najpomembneje, pri realizaciji vsakega dogodka.

Liljana Sokolova (Vodja oddelka skupin in dogodkov)

Liljana je izkušena strokovnjakinja z odličnimi komunikacijskimi in jezikoslovnimi spretnostmi. Njena 
sposobnost komuniciranja v domačem, angleškem, italijanskem ter nemščkem jeziku, predstavlja 
izjemno prednost pri vzpostavljanju stika s klientom ter razumevanju naročnika. Liljanino znanje 
presega protokol; izjemno izkušena je v vseh vrstah in velikostih dogodkov, saj je že brezhibno 
pokrivala številne pomembne dogodke. Njena najljubša točka organizacije so poroke, pri katerih prav 
blešči pri organizaciji.

Nermina Vilić (Koordinator oddelka skupin in dogodkov)

Nermina je odločna, delovna in usmerjena k temu, da uspešno izpelje tudi tiste najbolj bizarne želje 
stranke.  Z nepojmljivim očesom za detajle impresionira prav vsakega naročnika s svojo popolno 
predanostjo in skrbnostjo za vse podrobnosti organizacije. To, da je organizacija dogodkov in srečanj, 
Nerminina sanjska služba, se odraža v njenem delu ter soočanju z izzivi, ki nikoli niso pretežki. Odlični 
rezultati in zadovolnje stranke so odraz njene skrbne vpletenosti v vse vidikE organizacije ter spretnosti 
pri iskanju inovativnih rešitev.

Marko Jelić (Koordinator oddelka skupin in dogodkov)

Z izjemnimi izkušnjami iz rezervacijskega oddelka, predstavlja Marko, zanesljivega komunikatorja, 
ki uspešno združuje inovacije s tradicionalno postavljenimi standardi luksuzne hotelske verige. Prav 
noben izziv ga ne spravi iz tira, saj se izvrstno odziva pod pritiskom in skupaj s svojim smislom za 
humor spreobrne prav vsako sitaucijo v pozitivno izkušnjo. Marko ima, skupaj s svojimi računalniškimi 
veščinami in sposobnostjo opravljanja več del hkrati, izjemne prihodne karierne priložnosti.

SPOZNAJTE NAS
Oddelek za skupine in dogodke

Kontaktirajte nas

Za enostavno ter učinkovito rezervacijo vas prosimo, da 
rezervirate direktno s hotelom Kempinski preko kempinski.com, 
preko mobilne aplikacije Kempinski ali preko vašega preferiranega 
profesionalnega potovalnega rezervacijskega kanala, ter prejmite 
najboljše cene ter storitev. 

KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ
Obala 45
6320 Portorož
Slovenija 

T +386 5 692 7000
meetings.portoroz@kempinski.com
kempinski.com/portoroz

GPS DMS: 45°30'53.0"N, 13°35'31.0"E 
GPS DD: 45.514720, 13.591955

KEMPINSKI.COM

mailto:meetings.portoroz@kempinski.com
http://kempinski.com/portoroz
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