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Opstapplaatsen: B
Niet inbegrepen: verblijftaks ter plaatse te betalen

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  € 895  € 935  € 1368  € 1436  € 1127  € 1746 

03 juli 23  € 910  € 950  € 1383  € 1451  € 1144  € 1763 

12 juli 23  € 910  € 950  € 1383  € 1451  € 1144  € 1763 

21 juli 23  € 910  € 950  € 1383  € 1451  € 1144  € 1763 

30 juli 23  € 930  € 970  € 1404  € 1472  € 1167  € 1786 

08 aug 23  € 930  € 970  € 1404  € 1472  € 1167  € 1786 

17 aug 23  € 920  € 960  € 1394  € 1461  € 1155  € 1774 

26 aug 23  € 920  € 960  € 1342  € 1406  € 1155  € 1706 

04 sep 23  € 842  € 877  € 1108  € 1159  € 1053  € 1401 

13 sep 23  € 745  € 774  € 1043  € 1090  € 926  € 1316 

Toeslag per persoon
12d/9n

Zeezicht single in 2-pers. kamer 
(niet mogelijk bij 4-pers.kamer)  € 90 

Zeezicht 2 en 3-pers. kamer 
(niet mogelijk bij 4-pers.kamer)  € 45 

1e kind tem 14 jaar + 2 volw.  € 285 

2e kind tem 14 jaar + 2 volw.  € 1059 

3e volw.  € 690 

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,95

Ligging: het hotel Histrion is een luxe 4-sterrenhotel gelegen aan het strand tussen de historische steden Portoroz en Piran. Het romantische 
stadje Piran is gelegen op 2 km en is bereikbaar via openbaar vervoer en via de wandelpromenade. Het centrum van Portoroz ligt ook op 
wandelafstand. Het is volgens vele gasten hun favoriete buurt van Portoroz. 

Voorzieningen: lift, receptie, gratis wifi, buffetrestaurant, bar. Het hotel beschikt over een eigen waterpark met verwarmd zeewater, bub-
belbaden, glijbanen, binnen- en buitenzwembad, wellness en Spa (tegen betaling). Hotelgasten kunnen gratis gebruik maken van het strand 
van hun hotel.

Kamers: alle kamers beschikken over een badkamer met douche/bad, toilet, haardroger, gratis safe, minibar (tegen betaling), telefoon, gratis 
wifi, tv en airco. De kamers beschikken over een balkon met uitzicht op de Adriatische Zee (mits supplement) of op de lagune met haar unieke 
kleine haven. De 4-persoonskamers zijn 2 kamers met een communicerende deur. 

Maaltijden: het buffetrestaurant biedt een variatie van lokale en internationale gerechten aan, bestaande uit verschillende vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten.

Kinderen: dit hotel is familievriendelijk en biedt tijdens het hoofdseizoen een miniclub aan.
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HOTEL HISTRION****

Portoroz • 12 dagen
NU -€10 
KORTING/RIT

zie p. 042

GRATIS
Royal Class

FIRST
Class


