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Dobrodošli v brošuri  
Sports Tourism Portoroz  

V podjetju Športni Turizem Portorož želimo z našo  
ponudbo ter razvojem športnega turizma, tako 
Portorož kot celotno Slovenijo, postaviti na športni 
zemljevid, kjer se bodo športniki vseh kolektivnih in  
individualnih športov ter gostje željni aktivnega oddiha, 
odlično počutili.

Slovenija ima s kvalitetno športno infrastrukturo vse 
možnosti, da postane središče športnega dogajanja ter s 
tem tudi samega razvoja športnega turizma. 

Želimo Vam prijetno listanje, zagotovo boste našli kaj 
zase.

Ekipa Športni Turizem Portorož

Izdajatelj in odgovoren za vsebino
Mladen Sredojević za podjetje  

 Športni Turizem Portorož d.o.o.

Oblikovanje
4eGenus d.o.o.

Fotografije
Marko Mavec

Istrabenz Turizem d.d.
Hoteli Bernardin d.d.

Kempinski Palace Portorož
Sava Hotels & Resorts  

Terme Olimia

Kontakt
Športni Turizem Portorož d.o.o.

Obala 16, 6320 Portorož, Slovenia

Tel: 00386 (0) 5 6 742 106
Faks: 00386 (0) 5 6 742 107

E-pošta: info@sportstourismportoroz.com
Spletna stran: www.sportstourismportoroz.com



Kazalo

Vsi programi so prilagodljivi in oblikovani po želji gosta. Z našo 
pomočjo lahko ustvarite svoje popolne športne počitnice ter 
športne priprave. 

Če potrebujete samo rezervacijo nastanitve, da bi lahko uživali 
v slikoviti pokrajini, obiskali zdravilišča ali okusili najboljša 
vina, ne oklevajte. 

Oglasite se nam po elektronski pošti ali po telefonu.

Slovenija, športna destinacija
Golf kot si želite

Tenis z vonjem morja
Postanite najboljši - priprave  

športnikov
Team building-naj šport poveže  

vaše zaposlene

5
6

14

16

20



Golf igrišča
Od Julijskih Alp do  
jadranske obale
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Naj Slovenija postane vaša
športna destinacija
Od Julijskih Alp do 
jadranske obale
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V Sloveniji lahko v istem dnevu doživite neverjeten kontrast: zjutraj plavate v Jadranskem morju, dve uri kasneje 
smučate pod alpskimi vrhovi, nato pa pustolovsko odkrivate podzemne kraške pojave, si privoščite poživljajočo  
kopel v termalnem izviru, se srečate z zgodovino v živahnem srednjeveškem mestu, ne daleč stran pa se lahko 
odločite še za bolj osamljen sprehod skozi pragozdove ali po valovitih vinorodnih gričih.

Golf se lahko igra na urejenih in slikovitih igriščih v 
Sloveniji.

Svoje potovanje lahko začnete že na slovenski 
obali. Surfanje, potapljanje, jadranje – izberite in  
pripravljeni ste na najbolj vesele trenutke svojega 
življenja.

Portorož in bližnja okolica sta s svojo geografsko lego, 
z več kot 240 dnevi sončnega vremena in z različnimi 
športnimi centri optimalna destinacija za priprave 
športnikov.

Za ljubitelje tenisa je slovenska obala z več kot 40 
teniškimi igrišči, predvsem v neposredni bližini  
hotelov, prava teniška oaza.

Nadaljujte s svojim športnim duhom do našega bisera 
– reke Soče. Brzice in slapovi so lahko izziv tudi za 
najboljše.

Med popotovanjem smo skoraj pozabili na  
Lipico, kraj, kjer so lipicanci našli svoj dom. Uživajte v  
jahanju skozi čudovito kraško pokrajino.

In tukaj je zima in naše Julijske Alpe. Zimske počitnice 
v Sloveniji, v priljubljenih zimsko - športnih središčih, 
so lahko prav tako prijetne kot v drugih evropskih 
državah.



Golf kot si ga želite
Zakaj golf počitnice v Sloveniji?

Portorož
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Golf je postal priljubljen šport v Sloveniji v zadnjih 15 letih, sedaj pa ima veliko oboževalcev. Dobro vzdrževana igrišča 
s presenetljivo zeleno pokrajino ponujajo popolno sprostitev, raznolika pokrajina od Julijskih Alp do peščenih obal 
Jadranskega morja pa ponuja veliko drugih aktivnosti, ki jih lahko vključite v svoje golf počitnice, sezona se začne 
marca; igrišče v Lipici pa je odprto vse leto. Na željo gosta organiziramo tečaj golfa. 

Izbrali smo nekaj odličnih hotelov in krajev za vaše golf počitnice.

Portorož je znana turistična destinacija s tradicijo v zdraviliškem turizmu. Portorož slovi po izvrstni ponudbi  
nastanitve, ponudbi okusnih in raznolikih jedeh, ponaša se z eno od najlepših in modernih marin na  
Jadranu, mednarodnem letališču ter Casinoju.

Nastanitev 

Kempinski Palace Portorož 5*

Hotel Kempinski Palace Portorož je prvi luksuzni hotel v Sloveniji. Mediteranski šarm Portoroža odseva v 
razkošnem udobju hotela, kulinariki, izbrani opremi in v gostoljubnem vzdušju. Obiskovalci lahko uživajo v 
okolju, kjer se prepletajo elementi s preloma 19. stoletja, in subtilnega modernega stila, ki  z vrhunskimi materiali  
zagotavlja izredno lepoto in prestiž.



Golf igrišča
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Lipica
 
Golf klub Lipica je nedvomno najstarejše in najbolj očarljivo igrišče za golf v Sloveniji. Nahaja se v kraški regiji, 
nedaleč stran od italijanske meje, in velja za eno najbolj fascinantnih destinacij, ki jo vsako leto obišče na tisoče 
navdušencev. Igrišče ima 9 lukenj.

Kempinski Golf Adriatic
 
Golf igrišče se nahaja v Istri, v mestu Alberi v Savudriji in je odprt skozi vse leto. Golf igrišče ima 18 lukenj in se nahaja 
v bližini hotela s pogledom na Piran, Portorož in Trst z belimi obrisi avstrijskih Alp.

Golf klub Trst
 
Golf igrišče se nahaja nad mestom Trst (Italija), na čudoviti lokaciji, z nadmorsko višino 350 m, med morjem in 
tipičnim kraškim reliefom. Igrišče ponuja nepozaben pogled na Tržaški zaliv. Igrišče ima 18 lukenj.



Bled
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Bled z okolico in naravnimi lepotami je eno najlepših alpskih letovišč, značilno po blagem, zdravilnem podnebju 
in termalni jezerski vodi. Obisk Bleda je nepopolen, če ne poizkusite poznane kremne rezine, kremšnite, se ne  
popeljete s pletnjo do cerkve Marijinega vnebovzetja, obiščete grad,...

Nastanitev 

Grand Hotel Toplice 5*

Najznamenitejši hotel na Bledu je znan kot hotel z najlepšim pogledom na Blejsko jezero, ki se razprostira iz večine 
sob. Vsak izmed 87 apartmajev in sob ima svoj edinstven značaj. Vse sobe imajo kopalnico s kadjo ali tušem, balkon, 
direktni telefon, kabelsko televizijo, mini bar, sef, klimatsko napravo in internetno povezavo.

Hotel Golf 4*

Hotel Golf se nahaja v zelenem objemu velikih starih dreves v središču Bleda. Ponaša se s čudovitim razgledom 
na jezero, otok, blejski grad in Julijske Alpe. Sobe s pogledom na jezero ali park vabijo goste, ki cenijo udobje  
mednarodnega standarda. Vseh 150 sob je opremljenih s kopalnico s kadjo ali tuš kabino, sušilcem za lase,  
kabelsko in PAY TV, direktno telefonsko linijo in mini barom.



Golf igrišče
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Igrišče za golf na Bledu ima najdaljšo tradicijo v Sloveniji, ki sega v leto 1937. 

Za mnoge je to eno najlepših igrišč v Evropi. Izjemno naravno okolje in posebna oblika igrišča ponujata ogromno 
izzivov za vsakogar: za začetnika, izkušenega amaterja ali profesionalnega igralca. 

Igrišče Bled leži 2 km vzhodno od Bleda na nadmorski višini 504 - 520 metrov z izjemnim pogledom na Karavanke. 
Blejsko igrišče sestavljata Kraljevo igrišče z 18 luknjami (par 73) in Jezersko z 9 luknjami (par 36). Kraljevo igrišče 
je klasično in se razteza na 70 ha površine. Vsebuje steze različnih dolžin, 63 bunkerjev ter veliko gozdnih površin. 

Jezersko igrišče je bolj podobno sodobnim igriščem in je primerno tudi za bolj zahtevne igralce. Leži na 30 ha 
površine, vključuje pa še bunkerje in 3 vodne ovire.

Ob prihodu na igrišče se nam odpre pogled na urejeno zunanjost in Kraljevo klubsko hišo, ki je priljubljeno zbirališče 
igralcev. 



Olimje
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Spokojnost neokrnjene narave vam v Olimju pričarajo prelepi gozdovi, vinogradi, cvetje, žuborenje potoka,  
pesem ptic. Posebnost kraja je minoritski samostan ter Čokoladnica, ki se nahaja v njegovi bližini. Paleta proiz-
vodov, ki prihaja iz Čokoladnice v Olimju je zelo široka in vsebuje praline, griote, trufle, ganašeje, čokoladne tablice,  
karamelizirano in kandirano sadje. 

Nastanitev 

Wellness Hotel Sotelia 4*

Wellness hotel Sotelia je nenavaden hotel, kakršnega ne boste našli v bližini ali celo daleč okoli. Njegova posebnost 
je tesna povezanost z naravo. Hotel ima 135 dvoposteljnih sob, štiri apartmaje in šest suit s kopalnico (tuš ali kad). V 
sobah je WC, SAT TV, radio, telefon, mini bar, sef, kopalni plašč, klimatska naprava, priključek za internet in balkon. 
Na voljo so tudi sobe s povezanimi vrati.

Hotel Breza 4*

Po sprostitvi v hotelskem termalnem bazenu, rekreaciji v telovadnici in prostorih za terapije ali v razkošni ponudbi 
bazenov Termalija lahko gost uživa v udobnih sobah z mini barom, satelitsko televizijo in sefom. Hotel ima 167  
dvoposteljnih sob in štiri apartmaje z balkonom ali brez njega.



Golf igrišče
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Olimje je živ dokaz, da sta gostoljubnost domačinov in lepa pokrajina lahko dovolj vabljiva za igranje in druženje. 
Tudi vsaka od devetih lukenj na udarjališčih zahteva drugačen pristop, ko igralec nagovori žogico, da je pripravljen 
na udarec. 

Igrišče za golf, A - GOLF Olimje s čudovitimi peščenimi in z naravnimi vodnimi ovirami ter devetimi luknjami in 
vadiščem, je od term Olimia oddaljeno le tri kilometre.



Moravske
Toplice
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Moravske Toplice se nahajajo v nižinski pokrajini Prekmurje v skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, ob meji z 
Avstrijo in Madžarsko. Pokrajina je poznana po vinorodnih gričevjih, katere lahko obiščete po igri golfa. 

Nastanitev 

Hotel Livada Prestige 5*

To je prvi in edini hotel s petimi zvezdicami v Evropi, ki ponuja popolno sprostitev z zdravilno termomineralno vodo 
neposredno v sobi. Hotel ima 122 sob različnih velikosti za individualne goste, pare, družine in poslovne goste. Za 
dodatno udobje poskrbijo masažne kadi s črno termomineralno vodo v večini sob.

Hotel Ajda 4*

Hotel Ajda ima 111 dvoposteljnih sob, 40 enoposteljnih sob in šest luksuznih apartmajev. Skupna  
nastanitvena kapaciteta hotela je 274 postelj. Večina sob ima balkon. Sobe imajo kopalnico (kad, WC, sušilnik za 
lase), satelitsko televizijo, direktno telefonsko linijo, brezžični dostop do interneta in mini bar. 



Golf igrišče
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V neposredni bližini hotela se nahaja igrišče Livada z 18 luknjami, ki se razteza na več kot 50 ha površine. Obdaja 
celoten resort Terme 3000. Posebnost igrišča je deveta luknja, saj se razteza na skoraj 600 m.

Idilična prekmurska pokrajina, bogata z naravnimi lepotami in kulturnimi ter zgodovinskimi zanimivostmi vabi  
vsakega, ki si želi miru, rekreacije, sprostitve in predvsem športnih užitkov. Zagotavlja obilo zadovoljstva tako 
izkušenim igralcem kot začetnikom, na voljo pa sta tudi vadbeni poligon za vadbo kratkih in dolgih udarcev ter  
vadbena zelenica. 

Igralci se lahko udeležijo raznih tečajev golfa in sodelujejo v organiziranih turnirjih.  



Vsa igrišča se nahajajo v neposredni bližini hotelov in plaže, mediteransko podnebje omogoča igranje tenisa od 
marca do oktobra. 

Zvezam, klubom, podjetjem in skupinam pomagamo pri organizaciji teniških kampov z dodatno ponudbo aktivnosti. 

Gostje, kateri želijo preživeti svoje počitnice aktivno oziroma potrebujejo za svoje otroke teniški trening, nudimo 
trenerja oziroma sparing partnerja.

V Portorožu ponujamo igro tenisa na 13 peščenih in 5 betonskih igriščih. 

Poletni kampi so organizirani v Portorožu v juliju in avgustu. Otroci od 6. do 12. leta se poleg tenisa udeležujejo  
dodatnih aktivnosti, kot so jezikovni tečaji, izleti, nudimo tudi varstvo mlajših otrok. Poskrbimo za nastanitev v enem 
izmed portoroških hotelov ali v okoliških turističnih krajih.

Tenis z vonjem morja
Zakaj teniške počitnice v Sloveniji?

Portorož
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Nastanitev
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Grand Hotel Metropol 5*

Hotel se nahaja v neposredni bližini Grand Casinoja Portorož in ima 95 sob, dve restavraciji, bazenski kompleks 
in wellness center Acqua Relax. Sobe so klimatizirane, z balkonom, satelitsko televizijo, telefonom in brezžično  
internetno povezavo.

Hotel Lucija 3*

Hotel Lucija se nahaja v neposredni bližini portoroške promenade in plaže. Kot družini prijazen hotel je opremljen s 
številnimi napravami, da bo vašemu otroku bivanje še prijetnejše. V hotelu je 182 udobno opremljenih sob. 



Postanite najboljši -  
priprave športnikov
Zakaj športne priprave  
v Sloveniji?

Mile podnebne razmere, malo padavin in zmerne poletne in zimske temperature omogočajo optimalne športne  
priprave. Slovenija kot majhna destinacija nudi udobje, kakovost športnih objektov in zasebnost, ki jo športniki 
potrebujejo za svoje priprave. Zaradi bližine Italije in Hrvaške se lahko odigrajo prijateljske tekme z njihovimi klubi.

Za vaše priprave smo izbrali nekaj odličnih hotelov in športnih objektov v Portorožu in njegovi okolici, kateri 
omogočajo nogometne priprave, priprave dvoranskih športov, vodnih športov, tenis, golf, atletika. Hoteli nudijo  
vrhunsko ponudbo Wellness in Spa storitev ter fitnes center s ponudbo zdravih napitkov.

Prav tako nam lahko zaupate organizacijo vaših priprav v zimskih športih, saj so Ljubljana, Bled, Kranjska Gora le 
nekatera izmed mest, kjer boste lahko optimalno izvajali kakovostne treninge. 

Naše podjetje zelo dobro sodeluje s ponudniki nastanitvenih obratov ter športnih objektov v sosednji Hrvaški, zato 
se lahko za ugodno ponudbo obrnete na nas. 

Organiziramo tudi razne mednarodne turnirje in kvalifikacijske tekme na ravni reprezentanc in klubov.
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Nastanitev
Portorož
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Grand Hotel Portorož 5*

To je ekskluzivni hotel s petimi zvezdicami, ki se nahaja v središču Portoroža, tik ob morju. Ponuja vse udobje hotela 
s petimi zvezdicami. Grand hotel Portorož ima 148 dvoposteljnih sob, 32 enoposteljnih sob, sedem dvoposteljnih 
superior sob in sedem apartmajev. 

Hotel Riviera 4* superior

Hotel Riviera se nahaja v središču Portoroža, ob portoroški promenadi, v neposredni bližini plaže. Je udoben hotel 
s štirimi zvezdicami. 176 sob in sedem apartmajev z balkonom je opremljenih v slikovitem mediteranskem slogu.

Hotel Neptun 4*

Hotel se nahaja na vzpetini nad glavno promenado Riva, v neposredni bližini morja in plaže. Hotel Neptun se ponaša 
s 85 prostornimi dvoposteljnimi sobami z možnostjo dodatnega ležišča in z dvema hotelskima apartmajema.



Športni objekti

V treh obalnih občinah, v Piranu, Izoli in Kopru, se nahaja več športnih objektov: nogometni stadioni z naravno in 
umetno travo, večnamenske dvorane, atletski stadion in več kot 40 teniških igrišč.

Nogometni stadion v Piranu

•	 igrišče z umetno travo, dimenzije 100 x 64 m
•	 štirje manjši prenosni goli, velikosti 5 x 2 m
•	 stadion ima štiri garderobe s kopalnico in tribune 

s 1000 sedeži

Športna dvorana Lucija

•	 talna površina je 1.350 m²
•	 v dvorani je možno igrati rokomet, nogomet, 

košarko in odbojko
•	 dvorana ima devet garderob s kopalnicami
•	 dvorana je ogrevana in prezračevana

Nogometni stadion Izola

•	 igrišče z naravno travo, dimenzije 105 x 68 m

Nogometni igrišči z umetno travo v Izoli

•	 skupaj merita 6.000 m²
•	 najsodobnejša oprema

Športna dvorana Livade

•	 dvorana meri 2.600 m² s tribunami za približno 
600 obiskovalcev

•	 namenjena igranju košarke, rokometa in  
odbojke

18



Športni objekti
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Športna dvorana Bonifika Koper

•	 velikost: 3.330 m²
•	 uporablja se za igre z žogo (rokomet,  

odbojka, košarka)
•	 tribune s 3.000 sedeži
•	 trije manjši prostori za borilne veščine in ples

Nogometni stadion Koper

•	 glavni stadion, travnato nogometno igrišče,  
dimenzije 105 x 68 m

Športna dvorana OŠ Koper

•	 velikost: 1.632 m² površine
•	 uporablja se za igre z žogo (rokomet,  

odbojka, košarka)
•	 vadbeni prostor cca. 110 m² površine s plezalno 

steno
•	 dvorana sprejme 1.400 gledalcev na tribunah

Ostala tri nogometna igrišča v Kopru

•	 pomožno nogometno igrišče z naravno travo, 
dimenzije 105 x 68 m

•	 pomožno nogometno igrišče, umetna trava,  
dimenzije 105 x 65 m

•	 pomožno nogometno igrišče, umetna trava,  
dimenzije 70 x 40 m

Atletski stadion Koper

•	 ima osem tekaških prog, preplastenih s  
tartanom

•	 prostor za metanje diska in kladiva, skok v 
dolžino, skok v višino ter skok s palico



Team building
Naj šport poveže vaše zaposlene

Podjetje Športni Turizem Portorož vam odpira nove povezave med športno aktivnostjo, bogato naravno in kulturno 
dediščino ter avtohtono gastronomijo.

Program nudimo vsem gospodarskim družbam, športnim klubom in društvom, saj šport omogoča zaposlenim in  
poslovnim partnerjem medsebojno razumevanje, prijateljstvo, motivacijsko tekmovalnost in pripadnost podjetju. 
Igre so organizirane glede na želje stranke.

Nudimo organizacijo:

•	 teniškega turnirja,
•	 turnirja v košarki (trojke),
•	 nogometnega turnirja,
•	 badmintona,
•	 bowlinga,
•	 streljanja z lasersko puško,
•	 šahovskega turnirja,
•	 golf turnirja (tri možne lokacije: Lipica, Trst, Kem-

pinski Savudrija),

•	 mini golf turnirja in namiznega tenisa,
•	 turnirja v kartingu,
•	 cateringa,
•	 otroških delavnic,
•	 masaž (klasična, športna in masaža shiatsu),
•	 animatorja za več kot sto oseb,
•	 drugo (glede na povpraševanje).
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Team building
Naj šport poveže vaše zaposlene

21

Za nacionalne športne zveze, društva in klube organiziramo seminarje in konference.

Paket vključuje:

•	 ustrezno izbiro kraja (dvorane),
•	 tehnično opremo,
•	 prevajanje,
•	 organizacijo transporta,
•	 rezervacijo nastanitve,
•	 coffee break,
•	 animacijski program za udeležence in goste,
•	 drugo (glede na povpraševanje).

Dodatni program:

•	 ogled znamenitosti,
•	 izleti v okolico Portoroža,
•	 kosilo ali večerja v izbrani restavraciji,
•	 športne aktivnosti (tenis, golf).



Tel: 00386 (0) 5 6 742 106
Faks: 00386 (0) 5 6 742 107
E-pošta: info@sportstourismportoroz.com
Spletna stran: www. sportstourismportoroz.com

Za rezervacije in dodatne informacije o naši ponudbi, nas pokličite po telefonu ali se nam oglasite po elektronski 
pošti.

Connecting people with sports & nature


