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Prijs per persoon in halfpension

Afreisdata
Early booking  

31/01/23
2-pers. kamer

Early booking  
31/03/23

2-pers. kamer

Early booking  
31/01/23
Single in  

2-pers. kamer

Early booking  
31/03/23
Single in 

2-pers. kamer 2-pers.kamer
Single in  

2-pers.kamer

12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n

24 juni 23  € 748  € 780  € 1093  € 1145  € 936  € 1387 

03 juli 23  € 764  € 795  € 1109  € 1160  € 953  € 1404 

12 juli 23  € 764  € 795  € 1109  € 1160  € 953  € 1404 

21 juli 23  € 764  € 795  € 1109  € 1160  € 953  € 1404 

30 juli 23  € 784  € 815  € 1129  € 1181  € 976  € 1426 

08 aug 23  € 784  € 815  € 1129  € 1181  € 976  € 1426 

17 aug 23  € 774  € 805  € 1119  € 1170  € 964  € 1415 

26 aug 23  € 754  € 785  € 1080  € 1129  € 939  € 1364 

04 sep 23  € 660  € 685  € 892  € 930  € 816  € 1118 

13 sep 23  € 628  € 651  € 827  € 861  € 773  € 1033 

Toeslag per persoon
12d/9n

1e kind tem 14 jaar + 2 volw.  € 251 

2e kind tem 14 jaar + 2 volw.  € 532 

3e volw.  € 521 

4e volw.  € 802 

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,95

Ligging: dit grote ‘parkresort’ ligt bij één van de mooiste kustplaatsjes van Slovenië. Het is rustig gelegen op wandelafstand van Izola, in een 
mooie baai met kiezelstrand en tuin.  De zee loopt hier langzaam af, wat ideaal is voor kinderen. San Simon Resort bestaat uit 5 bijgebouwen 
en één hoofdgebouw.  De ****sterrenkamers bevinden zich in het hoofdgebouw Haliaetum en in Mirta, waar ook de spa te vinden is. 

Voorzieningen: zonneterras, lift, ligstoelen op het strand (tegen betaling), waterglijbaan (tegen betaling), bar en bistro aan het strand, res-
taurant met zeezicht, bar, ijssalon, zithoek, kapper, souvenirwinkeltje, lobby, minigolf, fietsverhuur en mooie wellness: mogelijkheid tot 
verschillende schoonheidsbehandelingen en massages (tegen betaling), gratis internethoek aan de receptie, gratis wifi. 

Kamers: de viersterrenkamers van Haliaetum/ Mirta zijn ruime, mooie kamers en beschikken over een badkamer met douche, toilet, haardro-
ger, telefoon, tv, airco, gratis kluis, gratis wifi, minibar (tegen betaling) en balkon. De drie- en vierpersoonskamers hebben 1 of 2 uitklapbare 
zetelbedden. 

Maaltijden: ontbijtbuffet, avondmaal wordt geserveerd in de vorm van buffetten bestaande uit verschillende vlees-, vis- en vegetarische 
gerechten.

Kinderen: kinderbedje op aanvraag (tegen betaling), minigolf en waterglijbaan (tegen betaling), kinderanimatie in hoogseizoen, zandbak met 
speelgoed voor kinderen.

Sport & Ontspanning: uitgestrekte wandelpaden, binnenzwembad (zoutwater en gesloten in juli en aug.). Tegen betaling: waterfietsen, 3 
tennisterreinen, minigolf, waterglijbaan en wellness. 

Opstapplaatsen: B
Niet inbegrepen: verblijftaks ter plaatse te betalen.
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HOTEL HALIAETUM**** & MIRTA****

Izola • 12 dagen
NU -€10 
KORTING/RIT

zie p. 042

GRATIS
Royal Class

FIRST
Class


