
 

    

Sporočilo za javnost: 

Po odličnem letu je čas za lepotni spanec 

 

 

Kempinski Palace Portorož zapira svoja vrata do marca. 
 

Portorož, 15. januar 2016: Poleg tega, da je letos Hotel Kempinski Palace Portorož 

dopolnil 105 let, se je leto 2015 zapisalo v zgodovino kot najbolj uspešno leto hotela 

doslej. Po odlični sezoni je čas za kratek odmor in za priprave na novo sezono. Hotel 

zapira svoja vrata v nedeljo, 17. januarja in jih ponovno odpira v petek, 4. marca 2016. V 

tem obdobju bodo rezervacije in oddelek za prodajo in marketing aktivni in na voljo za 

vaša vprašanja.  

 

Dosežki hotela Kempinski Palace Portorož v letu 2015 

 

Preteklo leto 2015 je bilo za Kempinski Palace Portorož najuspešnejše leto od njegove 

otvoritve, oktobra 2008.  

Hotel je ponovno prejel certifikat odličnosti s strani spletnega portala TripAdvisor. Ta 

dosežek je vezan na pohvale, prejetih s strani TripAdvisor potnikov in uporabnikov.  

 

 

 

 



 

    

Leto 2015  je bilo tudi zaznamovano z prihodom novega sous 

chefa, Ivo Rodriguesa, ki prihaja iz Portugalske, ki se lahko 

pohvali z delom v restavraciji z Michelinovo zvezdico. Ivo je 

osvežil in popestril ponudbo naše gourment restavracije Sophia.   

 

Naš vodja kuhinje, Igor Delak je v letošnjem letu gostil dogodek 

»Gostujoči šef kuhinje« kjer so priznani slovenski kuharji 

predstavili svoje mojstrovine in menije v restavraciji Sophia. Med 

njimi so bili Marko Pavčnik (Restavracija Pavus), Igor Jagodic 

(Restavracija Strelc), Vesna in Gašper Čarman (Gostilna pri Danlu 

in eVino) ter Uroš Štefelin (Vila Podvin).  

 

Kempinski Palace Portorož se lahko tudi pohvali z svojim novim, okolju prijaznim, 

električnim avtomobilom, i3 znamke BMW,  ki ga lahko ponudi gostom v uporabo.  

 

Dobrim lanskim poslovnim rezultatom je botrovala predvsem zelo uspešna poletna 

sezona, porast poslovnega turizma ter novoletni prazniki s popolnoma razprodanimi 

sobami in silvestrskimi večerjami v Kristalni dvorani in restavraciji Sophia.  

Vsekakor je k večjemu decembrskemu obisku pripomogla tudi tradicionalna božična 

tržnica in 4. festival penin, ki je letos prvič potekal v Kristalni dvorani hotela Kempinski 

Palace Portorož.  
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Portorož je letos že petič zapored pripravili dobrodelni projekt »Drevesce obdaritve« za 

40 otrok iz socialno ogroženih družin iz občine Piran, Izola in Koper. V sodelovanju s 

Centri za socialno delo iz obalnih občin so v torek, 22. decembra 2015 ob 19. uri, v 

Kristalni dvorani hotela pripravili božično rajanje in obdarovanje z Dedkom Mrazom za 

otroke in njihove starše. 



 

    

 

Po najdaljši noči v letu je bil letos prvič v zgodovini tudi organiziran Gala Ples v Kristalni 

Dvorani Hotela, kjer so 

Lucienne in Best Company Band  popeljali goste na 

plesišče na prvi večer v novem letu.   

 

Portoroška legenda, Kempinski Palace Portorož, bo svoje 

goste 4. marca 2016 pozdravil s posebno spomladansko 

ponudbo od 192.70 €, za Superior dvoposteljno sobo na 

noč, ki vključuje razkošni samopostrežni zajtrk do 12. ure, 

pijača ob prihodu, VIP pozdrav v sobi, degustacijski meni 

sezonskih dobrot na drugi dan rezervacije, vstop v bazene, 

savne in fitnes, brezžični internet, ter 20% popust na vse 

tretmaje v Rose SPA-ju (minimalno za dve noči bivanja) . 

 

 

Za rezervacije in informacije se obrnite na: 

kempinski.com/portoroz • reservations.portoroz@kempinski.com • +386 5 692 7070  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Kempinski Palace Portorož: 

Pet zvezdični Superior hotel, odprt od leta 2008, pooseblja edinstveno kombinacijo 

tradicionalnega in modernega dizajna, ki ga je zasnoval francoski oblikovalec Jean-Claude 

Laville. Hotel se ponaša se z 181 vrhunskimi sobami in apartmaji, 1500 kvadratnimi metri 

Spaja, šestimi konferenčnimi sobami z dnevno svetlobo, unikatno Kristalno dvorano in 

zasebnim parkom. Prav tako svojim gostom ponuja dve a la carte restavraciji, Sophia in 

Fleur de Sel, z inovativnim konceptom hrane in pijače. 

Hoteli Kempinski: 

Družba Kempinski Hotels, ustanovljena leta 1897, je najstarejša in najbolj uveljavljena 

skupina luksuznih hotelov v Evropi. Kempinski svojo bogato dediščino brezhibnih osebnih 

storitev in vrhunskega hotelirstva dopolnjuje z ekskluzivnostjo ter individualnostjo svojih 

posesti. Kempinski zajema portfelj 73 hotelov s petimi zvezdicami v 31 državah in svojo 

ponudbo nenehno razširja za nove hotele v Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Aziji. 

Vsak od njih odraža moč in uspeh blagovne znamke Kempinski, ne da bi pri tem izgubili 

pogled na svojo dediščino. Portfelj sestavljajo zgodovinsko znamenite posesti, nagrajeni 

mestni hoteli, izjemna letovišča in prestižne rezidence. Vsak od njih uresničuje kakovost, 

katero gostje pričakujejo od znamke Kempinski, medtem ko sprejema kulturne tradicije 

svoje lokacije. Kempinski je prav tako ustanovitveni član svetovno največje zveze 

neodvisnih hotelov, Global Hotel Alliance (GHA). 

 

 

Kontakt za Odnose z javnostmi: 

Lana Mahnič Jekoš • PR Koordinator • Kempinski Palace Portorož 

Obala 45 • 6320 Portorož • Slovenija 

Tel +386 5 692 7666 • Fax +386 5 692 7950 • mob +386 40 457 175 

Lana.mahnic@kempinski.com • www.kempinski.com/portoroz 


