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Opstapplaatsen: B
Niet inbegrepen: verblijftaks ter plaatse te betalen

Prijs per persoon in halfpension

Afreisdata
2-pers.kamer 1-pers.kamer

1e en 2e kind van  
13 tem 18 jaar  

+ 2 volw. 

1e en 2e kind van  
3 tem 12 jaar  

+ 2 volw. 

1e en 2e kind  
tem 12 jaar  

+ 1 volw. 

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

24 juni 23  € 862  € 1076  € 646  € 452  € 564 

03 juli 23  € 879  € 1093  € 661  € 452  € 564 

12 juli 23  € 964  € 1206  € 722  € 491  € 618 

21 juli 23  € 1032  € 1297  € 771  € 521  € 661 

30 juli 23  € 1055  € 1319  € 791  € 521  € 661 

08 aug 23  € 1055  € 1319  € 791  € 521  € 661 

17 aug 23  € 924  € 1150  € 696  € 468  € 586 

26 aug 23  € 890  € 1104  € 671  € 452  € 564 

04 sep 23  € 845  € 1059  € 639  € 432  € 536 

13 sep 23  € 789  € 1002  € 598  € 407  € 500 

Toeslag per persoon
12d/9n

Kamer met zeezicht  € 46 

Kamer met balkon  € 46 

Kamer met zeezicht en balkon  € 92 

4-pers.kamer (met zeezicht en balkon)  € 138

Kind tem 2 jaar + 2 volw. GRATIS

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,95

Ligging: dit 4-sterrenhotel is uitstekend gelegen: in het centrum van Portoroz en vlak bij de zee en de promenade. Het schilderachtige vis-
sersdorpje Piran ligt slechts op 3 km.

Algemene info: 176 kamers, 8 verdiepingen, personeel spreekt Duits, Engels en Italiaans.  Meeste kredietkaarten worden aanvaard.

Voorzieningen: onlangs vernieuwd binnen- en buitenzwembad met gratis ligstoelen en zonneterras, 4 liften, gratis internet over het gan-
se hotel, restaurant, snackbar, zithoek, solarium en sauna tegen betaling, prachtige, unieke spa/Wai Thai: mogelijkheid tot verschillende 
schoonheidsbehandelingen en Thaise massages (tegen betaling).

Kamers: de kamers (1-4 pers.) worden tijdens de komende winter volledig gerenoveerd. Ze beschikken over een badkamer met bad of 
douche, toilet, haardroger, telefoon, tv, minibar (tegen betaling), gratis wifi, airco. De éénpersoonskamers zijn gelegen aan de achterzijde 
van het hotel en hebben geen balkon. De tweepersoonskamers beschikken bij betaling van een supplement, enkel over een balkon of enkel 
over zeezicht of beiden. De driepersoonskamers beschikken bij betaling van een supplement, over een balkon of over zeezicht en balkon. De 
vierpersoonskamers beschikken bij betaling van een supplement, over zeezicht en balkon.

Maaltijden: ontbijt en avondmaal worden geserveerd in de vorm van heerlijke buffetten. Vegetarische of dieetmaaltijden verkrijgbaar op 
aanvraag.

Kinderen: kinderbedje op aanvraag (tegen betaling), kinderzwembad.

Sport & Ontspanning: openluchtzwembad, groot binnenzwembad, gratis gebruik van de fitness in de voormiddag, animatieprogramma, 
begeleide wandel- en fietstochten (behalve op zondag), ochtendgymnastiek en wateraerobics in de zwembaden (uitgezonderd zaterdag en 
zondag), toegang tot het Grand Casino en het Casino Riviera.
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HOTEL RIVIERA****

Portoroz • 12 dagen

GRATIS
Royal Class

FIRST
Class


