
Poročna brošura



POROČNA PRAVLJICA NA BERNARDINU

Košček raja med morjem in nebom ...







V    Hotelih Bernardin ponujamo idilične lokacije 
za Vajin nepozaben življenjski dan. V popolne  

trenutke rajske poroke vaju ponesejo romantični 
kotički, razgibane lokacije, sanjski razgledi, razkošje 
restavracij, izbrana kulinarika, cvetlične dekoracije, 
zanesljiva kakovost in odlična organizacija.

Poroke predstavljajo tisti sladki DA, toplo in mehko 
stran, poleg vrhunske ponudbe pa so pomembni tudi 
medsebojni odnosi in zaupanje. In to zagotovo dobite 
pri nas.

MICE Ekipa Bernardin



GRAND GARDEN

Terasa Grand Garden ponuja čudovit  
razgled na Piranski zaliv, soline in odpr-

to morje. Ob spremljavi sončnih žarkov in  
šumenju morja predstavlja sanjsko lokacijo 
za poročne sprejeme in obrede.



CERKEV SV. BERNARDIN

Dahniti “DA” pod čudovito kuliso kul-
turne dediščine, pod beneško - gotskim 

obokom nekdanje cerkvice Sv. Bernardin, na 
zelenici v objemu Mediterana in modrine 
neba. Idealna lokacija za cerkveni ali civilni 
obred.



TERASA SV. BERNARDIN

Terasa ob cerkvi Sv. Bernardina z odprtim
pogledom na Jadran predstavlja lokacijo

za sprejeme, obrede, pogostitve ali poročna 
slavja pod sončnim ali zvezdnim nebom.
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RESTAVRACIJA SUNSET

Elegantna Restavracija Sunset s čudovitim
pogledom na morje predstavlja popoln 

ambient za izvedbo poročnega dne. Skupaj s
kuharskimi mojstri Grand hotela Bernardin 
bomo pripravili nepozabno fuzijo željenih 
okusov.



SMARGADNA DVORANA

Prefinjena, prostorna in tehnično zmogl-
jiva Smaragdna dvorana nudi zabavo vse 

do jutranjih ur s pravim plesiščem. Profesio-
nalnost in izkušnje hotelskega osebja bodo 
pripomogli k nepozabnemu spominu na  
vajin dan.
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RESTAVRACIJA BARKA

V poletnem času lahko na terasi restavraci-
je Barka pričarate pravo morsko pravl-

jico. S svati se lahko pripeljeta kar po vodi, 
zasidrate v Laguno Bernardin in skupaj  
zajadrate na novo pot.



Tik ob morju, ob priljubljeni sprehajalni 
poti med Portorožem in Piranom se nahajajo  
hoteli Resorta St. Bernardin. Izbirata lahko 
med različnimi ambienti za sprejem, obred, 
poročno slavje ali zabavo, za namestitev pa so 
na voljo 3 hoteli različnih kategorij. v centrih 
dobrega počutja pa Vama lahko pričaramo 
tudi rajsko dekliščino in fantovščino.

Podoba raja
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Grand Hotel Bernardin, ki se naha-
ja med Piranom in Portorožem, je 
prestižni del hotelskega naselja St. 
Bernardin, ki s kakovostjo storitve 
presegajo 5 zvezdic.

Hotel Vile Park sestavlja 5 vil, ki so 
med sabo povezane s prijetno nak-
upovalno ulico, živahnimi bari in 
restavracijami.

Apartmaji Barka so del hotelskega 
naselja St. Bernardin s skupno 21 
apartmaji.

Ob nekdanji samostanski cerkvici Sv. 
Bernardina, po kateri je naselje dobilo
ime, se nahaja Hotel Histrion. Očaral 
vas bo pogled na obalo ali marino ali 
pa na enega najlepših delov slovenske 
obale.

Grand Hotel Bernardin

Hotel Vile Park

Apartmaji Barka

Hotel Histrion
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Lokacija Hotel Kapaciteta Dogodki

Smaragdna dvorana GH Bernardin 100-200 poročno slavje

Restavracija Grand GH Bernardin 500 poročno slavje

Sunset GH Bernardin 100 obred/poročno slavje

Pečina GH Bernardin 90 poročno slavje

Lobby bar GH Bernardin 50-100 obred/poročno slavje

Terasa Grand Garden GH Bernardin 70 obred/sprejem

Mesečeva restavracija H Histrion 100 (terasa do 15) poročno slavje

Restavracija Barka HV Park 70 (terasa do 100) poročno slavje

Terasa Sv. Bernardin ob H Histrion 150 sprejem/poročno slavje

Cerkev Sv. Bernardina ob H Histrion 100 cerkveni in civilni obred

KAPACITETE
PO POSAMEZNIH LOKACIJAH IN AMBIENTIH
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BONUSI
ZA MLADOPOROČENCA

Mladoporočenca bosta deležna naslednjih ugodnosti:
• brezplačna namestitev za prvo poročno noč v
poročni suiti s penino in sadjem,
• posebno doživetje v wellness centrih ali centru
dobrega počutja Paradise Spa po posebni ponudbi
(izbira tretmajev in programov razvajanja
v dvoje je dovršena in prilagojena željam
mladoporočencev),
• svetovanje in sestava poročnega menuja (sprejemi,
prigrizki, večerje)
• izdelava poročne torte (Bernardin Prestige,
Pistacijeva kraljica)
• degustacija poročnega menu-ja (ob potrditvi)
• svečani pogrinjki
• oblikovanje poročnega menu-ja z vajino noto
• dodatna ponudba dekoracije lokacij
• otroški kotiček s posebno ponudbo
• brezplačna parkirišča za svate
• poroka na ključ s pomočjo poročnega svetovalca
• nabor kontaktov za dodatne želje: fotograf, frizer,
glasbene skupine, cvetličar, posebne vožnje z ladjo, ...



Hoteli Bernardin d.d. Obala 2 SI-6320 Portorož-Portorose Slovenija
www.bernardingroup.si


