
SLOVINSKO - PORTOROŽ

Fresh Week Portorož s Michaelom 
Achbergerom

                                                        

Termín: 28.8.2018 - 1.9.2018

Cena na osobu 352.-€ / 1. lôžková izba 

Cena na osobu 288.-€ / 2. lôžková izba 

Dieťa 3-12 rokov na izbe s 1. dospelým 195.-€

Dieťa 7-12 rokov na prístelke 195.-€

Dieťa 3-7 rokov na prístelke 154.-€

Dieťa do 3 rokov na prístelke zdarma 

Strava polpenzia

Doprava vlastná

info@leitnertour.sk

mailto:info@leitnertour.sk


tel.:0911 623 322

                   

Popis
Strávte spolu s nami super FRESH WEEK pri mori. Spoznajte nových ľudí, 
zaslúžene si oddýchnite, zrelaxujte, či aktívne zacvičte v nádhernom prostredí. 
Fitness, body workout, aqua aerobic, meditácie, relax, wellnes. Sprevádzať vás bude
skvelý fitness tréner, motivátor a autor obľúbenej FB fanpage HD fitness by Michael 
Achberger. Pobyt je vhodný aj pre rodiny s deťmi - pre deti sú pripravené 
animácie, detské bazény s vyhrievanou morskou vodou. Cvičenie na pobyte s 
Michaelom je vhodné aj pre začiatočníkov.

Wellness s vírivkami a bazénmi s vyhrievanou morskou vodou je k dispozícií počas 
celého pobytu, možnosť aqua aerobicu počas dňa.



                   

MICHAEL ACHBERGER

Trénovanie ľudí považujem za svoje poslanie. Je to moja záľuba a profesia zároveň. 
Ako osobný fitness tréner pracujem viac ako 10 rokov. Mojimi rukami prešla celá 
plejáda ľudí, s ktorými som sa snažil mať vždy korektný a úprimný vzťah. Niektorí boli
úspešnejší, iní menej. Dôležité je, že ich mám všetkých veľmi rád a vďaka ním som 
tým, čím som. Svoju prácu beriem ako svoje hobby, bez trénovania ľudí to nie som 
proste ja.

Celý svoj pracovný deň, niekedy aj víkend venujem ľuďom, o ktorých sa starám, 
príprave na tréningy a ďalšie aktivity, ktoré smerujú k cvičeniu. Venujem sa svojmu 
fitness blogu, kde pravidelne prispievam, svoju fanpage, kde sa snažím prinášať aj 
niečo iné než klasické stránky iných fitness trénerov. Snažím sa mať pozitívnu 
odozvu od ľudí, s ktorými spolupracujem a verím, že pokiaľ budem s vami 
spolupracovať tiež, tak budete zo mňa rovnako pozitívne naladení.

Cvičenie s Michaelom na pobyte - vhodné aj pre necvičiacich.

Ráno: body work program spojený s posilnením brucha. Zameranie sa na 
spaľovanie tuku, zlepšenie kondície, posinenie veľkých svalových skupín. Počas 
tréningu sa posilní chrbát, zadok ale aj stehná a ramená.
Druhá časť tréningu zameraná na intenzívne trénovanie brušných svalov.
Ako pomôcka bude slúžiť vlastné telo a gumený expander.

Večer: večerný hiit tréning a strečing s relaxáciou.
Kondične zameraný tréning pre spálenie maximálneho množstva tukov. Používa sa 



vlastne telo, posilní a spevní sa každá partia.
Po hiit tréningovej časti sa pripravíme na večer pomocou tréningu a relaxačných 
techník. Telo sa ukľudni a pripraví a večerný relax alebo rovno spánok.

                                 

Poloha
Prístav Portorož je prímorské letovisko v Slovinsku, nachádza sa na pobreží 
Jadranského mora. Portoror (Portor Rose) znamená "prístav ruží" a vzniklo v 13. 
storočí podľa miestneho kostola. Aj napriek tomu, že história siaha až do doby 
rímskej nemá však mesto skoro žiadne pamiatky. Zato tu nájdete množstvo hotelov, 
kaviarní, kasína – Portorož je také malé balkánske Monako. Vhodné je pre rodinnú 
dovolenku, kúpanie v mori s pozvoľným vstupom, je tu možnosť aj športového vyžitia
- volejbal, lodičky, windsurfing, potápanie i pešia turistika medzi vinicami a 
olivovníkmi, cykloturistika. Cca 30 km od Portorožu sa nachádza Terst, hlavné mesto
provincie Friuli – Venezia Giulia je nejdôležitejším prístavom v Jadranskom mori. 
Koper leží na juhozápadnom cípe Slovinska na brehu Jadranského mora a je 
najdôležitejším prístavom Slovinska, ktorý leží v blízkosti Terstu. 1,5 km od Portorožu
leží krásne pobrežné mestečko Piran, do ktorého zvládnete ísť peši pobrežnou 
promenádou popri mori. Piran je pokladnica kultúry a umenia , v ktorom sa konajú 
mnohé podujatia, koncerty a výstavy. Má stredoveký ráz s úzkymi uličkami a pevne 
stlačenými domami, ktoré jej dávajú typický stredomorský ráz a zvláštne čaro.

   



Ubytovanie
Moderný hotel Histrion**** sa nachádza na malebnom mieste v Portoroži a obklopuje
ho more s malým jachtárskym prístavom. Tento hotel ponúka svojim hosťom 
wellness centrum a aquapark, súkromnú pláž a vonkajšie bazény, ako aj niekoľko 
reštaurácií a kaviarní. Pre tých, ktorí majú radi aktívnu dovolenku, je na výber 
množstvo športových a rekreačných programov.

  

Vybavenie a služby
Recepcia, reštaurácie Pristan, Taverna, Mediteran, Barka, terasy, súkromná pláž, 
kaviareň San Bernardino, konferenčná miestnosť, trezor na recepcii, wellness 
centrum, sauny, vnútorné bazény s vyhrievanou morskou vodou, vodný park s 
niekoľkými bazénmi s morskou vodou, aquapark, kasíno, vonkajšie parkovisko 
zdarma, garáže za poplatok 5 €/deň.

Tip
Výlety: Piran - 10 minút od hotela pomalou chôdzou popri mori
Postonjska jama – UNESCO – 60 km
Terst – 25 km – zámok Miramare, nákupy, reštaurácie
Istrialand – 20 km – najväčší zábavný aquapark v Chorvátsku
Rovinj – 60 km
Pula – 90 km
Benátky – loďou z Umagu, vyzdvihnutie klientov pri Grandhoteli Bernardín***** 
celodenný výlet – 70 €/osoba

  



 

Ďalšie informácie
Štátny sviatok v termíne. Možnosť predĺženia pobytu o ľubovoľný počet 
dní- kontaktujte prosím CA.
Stravovanie
Polpenzia formou bohatých bufetových stolov, možnosť dokúpenia obedov v 
reštaurácií Taverna 13,50 €- 15 €/osoba/deň

Cena zahŕňa
4x ubytovanie v 1/2 izbe s výhľadom na Lagunu, 4x polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov, vstup do wellness centra hotela Histrion**** - bazény a vírivky s 
vyhrievanou morskou vodou, vstup na pláž, vstup do Laguna water center – 
vonkajšie bazény s vyhrievanou morskou vodou, WiFi, parkovisko, poistenie CK proti
insolventnosti.
Cena nezahŕňa
Poistenie komplexných liečebných nákladov a storno zájazdu 2 €/osoba/deň, 
cvičenie s Michaelom Achbergerom 50 €/osoba/pobyt. Možnosť doplatiť obedy 
13,50 € /osoba/deň, detská postieľka 8 €/noc. Možnosť dokúpiť lehátko a slnečník na
pláži 5 €/osoba/deň.
Povinný doplatok : pobytová taxa 1,27 €/osoba/deň, registrácia 1 € osoba/pobyt
hradí sa v CA.
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