
ČAROBNI
TRENUTKI

PRAZNIKI S HOTELOM KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ



Doživite magična druženja v prazničnem ambientu hotela Kempinski Palace 
Portorož ter uživajte v številnih aktivnostih ter edinstvenih dogodkih, ki smo jih 
pripravili za vas.

Občutite toploto prazničnega duha ob prižigu novoletnih lučk 1. decembra ter z 
otvoritvijo tradicionalne Božične tržnice v parku hotela, ki se bo prav tako odprla 
na prvi decembrski dan. Obiščite hotelsko stojnico ter okusite kozarec Značilnega 
Kempinski Palace Portorož kuhanega vina. December 2018 bo prinesel nekaj 
svežine pri organizaciji božične tržnice – ta se namreč širi tudi na portoroško 
ploščad, kjer bo postavljeno tudi drsališče!

Praznujte praznične dni v objemu svojih najbližjih ter se udeležite številnih 
elegantnih dogodkov, ki bodo vaša druženja spremenili v nepozabne spomine. 
Preživite Božič v objemu luksuznega hotela ter se prepustite edinstvenemu 
ambientu ter nivoju storitve, ki ga nudi. Odločite se za naš skrbno pripravljen 
Božični paket, v sklopu katerega se boste lahko razvajali ob veličastni Božični 
pojedini. Privoščite si tudi nekaj umirjenih trenutkov ter se podajte v svet 
popolne sprostive v hotelskem wellness centru Rose spa, kjer vas bodo razvajali s 
posebnimi prazničnimi tretmaji.

Praznujte nadaljšo noč v letu v brezčasnem ambientu hotela Palace. Izbirate lahko 
med praznovanjem v magični Kristalni dvorani ali glamurozni restavraciji Sophia. 
Letos bo tematika praznovanja »Kristalni večer glamurja«, kar se bo odražalo v 
hrani, ambientu ter dekoracijah.

Rezervirajte vaš prazničen oddih ter dovolite, da vas razvajamo s čarobnimi 
zimskimi Palace trenutki. 

ZIMSKA PALACE
DOŽIVETJA
VESELI DECEMBER JE TUKAJ!



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 tržnico ter se prepustite prazničnemu 
vzdušju. Podajte se na pokušino lokalnih specialitet ter 
produktov; morda najdete idealno božično darilo za vaše 
najdražje ali pa enostavno obdarite sebe. Obiščite stojnico 
hotela ter okusite Značilno Kempinski Palace Portorož kuhano 
vino.

Letošnja edicija tržnice bo videla tudi inovacije ter novitete: 
prišlo bo do širitve na portoroško ploščad, kjer bo poskrbljeno 
za dodatno aktivnost: drsališče za najmlajše! Park hotela bo 
še naprej obarvan v praznične barve, prišlo pa bo tudi do 
premierne predstavitve edinstvenega programa in projekta: 
Kempinski Concertini!

Tržnica bo odprta vsak vikend v decembru, vključno s petki ter 
vse dni v obdobju od 21. decembra 2018 do 2. januarja 2019.

BOŽIČNA 
TRŽNICA
NAJDITE VAŠE DARILO



Začinite vaša božična družinska srečanja ter se pridružite 
praznovanju v luksuznem hotelu Kempinski Palace Portorož, 
kjer bo vaš Božič resnično nepozaben! Znotraj hotela smo 
vam pripravili praznično atmosfero, obogateno s številnimi 
aktivnostmi in dogodki. Resnično nepozabno praznično 
doživetje!

Paket vključuje 3 noči v hotelu, darilni bon za pijačo v 
hotelskem lobi baru Palace Club, slastno Božično pojedino 
na božični večer ter razkošen samopostrežni zajtrk s penino v 
Kristalni Dvorani do 12. ure opoldne. Na dan Božiča pa boste 
prejeli posebno darilo s strani hotela.

Hotelski Chef Daniel ter njegova ekipa so za vas prirpavili 
pravo Božično pojedino, s prazničnim menijem, pripravljenim 
posebej za to priložnost. Meni vključuje tradicionalne 
mednarodne praznične specialitete, kombinirane z lokalnimi 
Istrskimi okusi Božiča. Oglejte si navdušujoč meni spodaj.

BOŽIČNI 
PAKET
EDINSTVENA ATMOSFERA

BOZICNI MENIˇ

https://www.kempinski.com/sl/istria/palace-portoroz/posebne-ponudbe/bozic-v-kempinski-palace-portoroz/


Spomimo se pravega pomena Božiča. Božič je čas 
darovanja, čas, ki ga preživimo s svojimi najbližjimi, čas 
miru in sreče ter čas, ki nosi močno dobrodelno noto in v 
katerem pomagamo drugim. 

V ta namen lahko najdete na recepciji našega hotela 
prav posebno, sedaj že tradicionalno drevo, drevo 
dobrodelnosti. 

Drevo dobrodelnosti vsebuje darilne bone različnih 
vrednosti, ki jih lahko gostje kupijo. Vsak gost lahko izbere 
kupon določene vrednosti ter kupi vrednost, ki je na njem 
napisana.

Z zbranim denarjem hotel ob koncu meseca kupi darila 
za socialno ogrožene otroke iz regije ter pripravi za njih 
praznovanje, v sklopu katerega hotel obišče tudi Dedek 
Mraz. 

DOBRODELNO 
DREVO
CAS DAROVANJA

Ali ste videli spektakularno medeno hišo v recepciji 
našega hotela?

Medtem, ko se starši sprehajajo skozi božično tržnico, se 
lahko otroci zabavajo z okraševanjem medene hiše pod 
budnim očesom hotelske slaščičarske ekipe ter prirpavijo 
svojo medeno hišo.

Datumi delavnic so 1.12, 8.12. in 15.12, od 16. – 17. ure v 
hotelu Kempinski Palace Portorož.

Cena: 10 € na otroka. Največje možno število otrok je 15. 
Najmanjša starost otrok, ki se lahko delavnice udeležijo 
je šest let.

Predlagamo vam, da se prijavite vnaprej, saj je število 
mest omejeno.

MEDENA 
HIŠA
DELAVNICA ZA OTROKEˇ



Odločite se za trenutke razvajanja s 
hotelskimi prazničnimi spa ponudbami.

Dovolite vaši koži, da praznično zablesti s 
posebnim prazničnim tretmajem.

Čas je za oddih od napornih prazničnih 
nakupov, decembrskega  dogajanja ter 
vseh Božičnih priprav s hotelskim wellness 
centrom Kempinski Rose spa. Obnovite 
utrujene noge z razkošnim tretmajem, ki 
vključuje piling in sproščujočo masažo 
stopal ter spodnjega dela nog.

Potopite se v 40 minut čarobnega 
razvajanja, ki vam bo pomagalo pri 
sprostitvi ter vam bo povrnilo občutek 
lahkotnosti med prazničnimi dnevi.

Cena tretmaja je EUR 49.

PRAZNIČNI
ROSE SPA 
RAZVAJAJTE SE

Delite trenutke luksuza v objemu Palace 
hotela ter delite svoje Kempinski doživetje 
z vašimi bližnjimi z edinstvenim darilom: 
darilnim bonom!

Kupite darilni bon za eno izmed luksuznih 
hotelskih storitev, ki so na razpolago ter 
darujte ultimativno nepozabno darilo. 
Doživetje.

Izbirajte med hotelskimi kulinaričnimi 
doživetji, nepozabnimi doživetji v hotelskih 
sobah in suitah, spa tretmajih in še  mnogo 
več.

Podarite darilo, ki ne bo nikoli pozabljeno.

DARILNI
BONI
IDEALNO DARILO ZA NAJBLIŽJE



V sodelovanju s Turističnim Združenjem Portorož 
se vsakoletni dogodek Festival penin 26. decembra 
ponovno vrača v Kristalno dvorano hotela Kempinski 
Palace Portorož.

S plačilom EUR 20 bodo obiskovalci prejeli vrhunski 
kristalni kozarec za penino, delo oblikovalca Claesson 
Koivisto Rune ter bodo lahko brezskrbno uživali v 
štirih urah degustacije mehurčkov.

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. Letos bo predstavljena 
tudi selekcija šampanjcev, kulinarika pripravljena s 
strani hotelskega Chefa Daniela in živa glasba s strani 
skupine Eroika Aromatika.

FESTIVAL
PENIN
CAS JE ZA PENINE

VSTOPNICE

ˇ

https://www.kempinski.com/sl/istria/palace-portoroz/lokalne-informacije/magicna-praznicna-druzenja/festival-penin/


Praznujte Novo leto v glamurozni zimski atmosferi 
Mediterana s tematiko večera »noč kristalnega glamurja«.

Izberite med gala samopostrežnim bifejem v veličasni 
Kristalni dvorani ali pa se odločite za 5-hodni meni v 
elegantni gourmet Restavraciji Sophia. 

Band iz regije, šolan na prestižnim Berkley univerzi vas bo 
z živo glasbo popeljal v 2019, spektakularen ognjemet v 
objemu zgodovinskega parka pa bo naredil vaše praznovanje 
resnično nepozabno. 1. januarja se lahko pridružite tistim 
najbolj pogumnim ter se udeležite dogodka novoletni skok 
v vodo, kateremu bo ob 18. uri sledi drugi spektakularen 
ognjemet.

Oglejte si novoletne menije v obeh restavracijah spodaj.

KRISTALNO 
NOVO LETO
GLAMUROZNA PRAZNOVANJA

KRISTALNA 
DVORANA

RESTAVRACIJA 
SOPHIA

https://www.kempinski.com/sl/istria/palace-portoroz/posebne-ponudbe/novo-leto-s-stilom-v-kristalni-dvorani/
https://www.kempinski.com/sl/istria/palace-portoroz/posebne-ponudbe/novo-leto-s-stilom-restavracija-sophia/


KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ
Obala 45
6320 Portoroz
Slovenija 

T +386 5 692 7000
reservations.portoroz@kempinski.com
kempinski.com/portoroz
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KEMPINSKI.COM/PORTOROZ


