Hotel Astoria Bled
*** superior

Being here, feeling well.
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Naša zgodba

03/2021

V okviru projekta Zelena shema slovenskega turizma nam je Slovenska turistična organizacija kot priznanje za trajnostni
poslovni model podelila okoljski certifikat Slovenia Green Accommodation.

SMO PROFESIONALNI
Kot hotel na izvrstni lokaciji na
Bledu, smo zanesljiv partner za
vse vrste počitnic, oddihov in
poslovnih dogodkov. Pri nas ste
lahko popolnoma brezskrbni, saj
profesionalno in z navdušenjem
poskrbimo za vse vidike vašega
bivanja.

Being

SMO MODERNI

SMO ZDRAVI

SMO ZELENI

Obsežna prenova nas je
nadgradila v sodoben 'eko' hotel.
Sobe so zasnovane v skladu z
najnovejšimi trajnostnimi trendi in
so opremljene s funkcionalnimi
dodatki. Ponudba po naročilu je
sestavljena iz sezonskih jedi, s
poudarkom na svežih lokalnih
sestavinah, pripravljenih na
tradicionalen način s sodobnim
pridihom.

Velneški center Astoria zajema
notranji in zunanji jacuzzi, zasebni
spa,
kozmetične
storitve,
masaže, Kneippovo terapijo,
doživljajske tuše in fitnes. Park
savn vključuje turško, finsko,
infrardečo in zeliščno savno, ter
ohlajevalni bazen. Za ohranitev
vitalnega življenjskega sloga
poskrbimo tudi s ponudbo
polnovrednih jedi in vitaminskih
napitkov.

V skladu z blejsko turistično
strategijo smo se zavezali k
zelenemu poslovanju. Letno
recikliramo več kot polovico
nastalih odpadkov, zmanjšujemo
porabo energije in vode ter
izkoriščamo sončno energijo za
ogrevanje. V znak trajnostne
naravnanosti smo pridobili tudi
okoljski znak EU Marjetica. Pred
hotelom se nahaja polnilnica za
električne avtomobile.
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Hotelske storitve
| ZA POČITNIŠKE NAVDUŠENCE

Brezplačen internet

Recepcija 24/7

Brezplačno parkirišče

05/2021

Praznovanja in
oddihi
Restavracija s plesiščem
Različne možnosti postavitve omizij
Pesonalizirane meni kartice
Poročne torte in pecivo
Sezonska in lokalna kuhinja
Degustacija jedilnikov
All-inclusive bar
Izbor slovenskih vin
Namestitev za mladoporočenca in
svate
Paketi za mladoporočence
Romantični paketi

Hotelske storitve
| ZA ROMANTIČNE DUŠE
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Incentive, šport
in prosti čas
74 sob
Samopostrežni zajtrk
Večerja po priporočilu Chefa
Parkirišče za avtobus in motorje
Ideje za team building programe
Zemljevidi pohodniških in kolesarskih
poti
Priporočila za ogled znamenitosti
Storitev pranja perila
Shranjevanje koles
Aktivni paketi

Hotelske storitve
| ZA ORGANIZIRANE SKUPINE
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Konference in
sestanki
Tri klimatizirane konferenčne dvorane
z dnevno svetlobo
10 - 150 udeležencev
Tehnična oprema in podpora
Odmori in zakuske
Delovna kosila
Konferenčne svečane večerje
Poslovni paketi
Podpora za spletne rezervacije

Hotelske storitve
| ZA POSLOVNE DELEGATE
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Holistično
wellness
razvajanje
Park savn s finsko, zeliščno,
infrardečo in turško savno
Notranji in zunanji jacuzzi
Masaže
Nega obraza in telesa
Kneippova terapija
Doživljajski tuši
Fitnes
Zasebni spa
Spa terasa z masažnim bazenom
Wellness paketi

Hotelske storitve
| ZA VELNEŠKE HEDONISTE
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Okusi Bleda

Hotelske storitve
| ZA GURMANE

A la Carte sezonska in lokalna kuhinja
Degustacijski jedilniki
Regionalni izbor vrhunskih vin

Lounge Astoria
Naravni sokovi
Kava Julius Meinl
Domači sladoled in sladice
Koktajl bar
Slani prigrizki
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Covid -19
| HOTELSKI STANDARDI

Dezinfekcija vseh skupnih prostorov in sob
Razpršilniki za razkuževanje
Restavracijska omizja upoštevajoč socialno razdaljo
Obvezna zaščitna maska za vse
Meritve temperature
Priporočila za negotovinsko plačilo
Brez papirnate promocije
Omejitev števila gostov v wellnessu
Uporaba dvigala za eno osebo ali družino
Postreženi jedilniki

