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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  € 1100  € 1152  € 1749  € 1839  € 1396  € 2244 

03 juli 23  € 1116  € 1167  € 1764  € 1855  € 1413  € 2261 

12 juli 23  € 1116  € 1167  € 1764  € 1855  € 1413  € 2261 

21 juli 23  € 1116  € 1167  € 1764  € 1855  € 1413  € 2261 

30 juli 23  € 1136  € 1188  € 1785  € 1875  € 1435  € 2283 

08 aug 23  € 1136  € 1188  € 1785  € 1875  € 1435  € 2283 

17 aug 23  € 1126  € 1178  € 1775  € 1865  € 1424  € 2272 

26 aug 23  € 1093  € 1143  € 1710  € 1796  € 1381  € 2187 

04 sep 23  € 928  € 968  € 1378  € 1445  € 1165  € 1754 

13 sep 23  € 863  € 899  € 1249  € 1308  € 1080  € 1584 

Toeslag per persoon
12d/9n

1 kind tem 11 jaar + 2 volw.  € 420 

3e volw.  € 758 

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,95

Ligging: Grand Hotel Bernardin is een schitterend en luxueus 5-sterrenhotel met een magnifiek uitzicht op de zee. Het hotel is gelegen vlak 
bij de zee in Portoroz, op 2 km van het stadje Piran en op 1,5 km van het centrum van Portoroz. Bushalte vlak bij het hotel.

Voorzieningen: 1 buffetrestaurant, 2 à la carte restaurants, pianobar, poolbar, lift, zonneterras met gratis ligstoelen en parasols, binnenzwem-
bad (zoutwater en gesloten in juli en augustus), fitness, wellnesscenter Paradise Spa (tegen betaling) met o.a. diverse sauna’s, bubbelbad 
en diverse schoonheidsbehandelingen.

Kamers: alle kamers (1-3 pers.) bieden een prachtig uitzicht op de zee.  Alle onlangs vernieuwde kamers zijn voorzien van een badkamer met 
douche, toilet, haardroger, gratis kluis, airco, tv, radio, telefoon, badjas, balkon, minibar (tegen betaling) en gratis wifi.

Maaltijden: ontbijt en avondmaal worden geserveerd in de vorm van buffetten in het Grand Restaurant, gelegen op de 10e verdieping van 
het hotel.

Kinderen: kinderbedje op aanvraag (tegen betaling).

Sport & Ontspanning: gratis: binnenzwembad wat in 2022 nog gerenoveerd werd (gesloten in juli en aug.), fitness, zonneterras. Tegen 
betaling: Paradise Spa (wellness) & tennis. De gasten van Grand Hotel Bernardin mogen gratis gebruik maken van het nabij gelegen Laguna 
Bernardin overdekt waterpark en van het buitenzwembad van het St. Bernardin Resort (open vanaf ± 24/06 - op 5 min. wandelafstand).
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GRAND HOTEL BERNARDIN*****

Portoroz • 12 dagen
NU -€10 
KORTING/RIT

zie p. 042

GRATIS
Royal Class

FIRST
Class


