Seznam ponudnikov kolesarskih storitev:

Zemljevid resorta LifeClass:

Vodene kolesarske ture s certificiranim vodičem
Bernardinska reber 3b, 6320 Portorož

BIKE ROOM
BIKE WASH

T. 031 371 542 / 040 500 115
E. info@mareatour.si
www.mareatour.si

APRÉS BIKE SNACK
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Izposoja koles, servis in vodene ture

najcelovitejša ponudba
za kolesarje na obali

Dantejeva ulica 3, 6320 Portorož

T. 041 781 414
E. luma.sport@hotmail.com
www.lumasport.com
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Izposoja kvalitetnih ekoles
in opreme
Obala 49, 6320 Portorož
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Ne spreglejte naše kolesarske ponudbe:

T. 041 395 396 / 051 623 682
E. office@ebikeslovenia.eu
www.ebikeslovenia.eu

58€
že od

na osebo
na noč

Bike transport, taxi &
limousine service

Brezplačno na voljo:
• Uporaba kolesarnice
• Uporaba fitness centra LifeFit (dopoldan)
• Pranje koles v Bike Wash kotičku
• Polnjenje električnih koles
• Kolesarska karta Slovenske Istre

Vodena doživetja z električnimi
kolesi v Istri in Sloveniji

Marxova ulica 13, 6330 Piran

Šentjane 25, 6320 Portorož

T. 031 730 700
E. bogdan@bevk.si
www.taxi-piran.com

T. 041 395 396
E. info@allyearebiking.com
www.allyearebiking.com

Najem mestnih, gorskih, električnih
in otroških koles ter organizacija in
vodenje izletov
Obala 14a, 6320 Portorož
T. 040 461 000 / 040 465 000
E. info@goportoroz.si
www.goportoroz.si

• Namestitev Act-Ion Hotelu Neptun 4*
• Polpenzion s ponudbo jedi za kolesarje
• Energijski paket dobrodošlice
• Neomejeno plavanje v bazenih Term Portorož
• 1 x Diagnostika telesne strukture – BFA
• 1 x Brezplačno pranje kolesarskega dresa

Naziv
Bikeart
Ritoša
Funsports
Real

Naslov
Obala 103
Kajuhova ulica 28
Pristaniška ulica 14
Ankaranska cesta 5c

Kraj
Portorož
Izola
Koper
Koper

Kontakt
T. 05 9037891 E. bikeart2811@gmail.com
T. 05 6401240 E. info@ritosa.si
-5%
T. 05 6302525 E. koper@funsports.si
T. 031 432 550 E. trgovina.real@gmail.com

MTB šola kolesarjenja za otroke in delavnice odrasle:
Seznam
Nazivtrgovin s kolesarsko
Naslov opremo in servisi:
Kraj
Obalna
bike scena

Malija 24a

Izola

Kontakt
T. 031 358 991 E. lovro@obs.si

friendly
by LifeClass

Zakaj je je Act-Ion Hotel Neptun drugi dom za kolesarje?
Kolesarjem je na voljo:
• zunanje stojalo za parkiranje koles,
• sodobno opremljena kolesarnica za 40 koles,
• kletka za shranjevanje vrednejših koles,
• zunanje pranje in sušenje koles z zračnim kompresorjem,
• polnjenje kolesarskih pnevmatik,
• info točka z uporabnimi informacijami o kolesarskih poteh,
izletih in atrakcijah v bližini,
• prilagojena prehrana za športnike,
• avtomat z energijskimi ploščicami in izotoničnimi napitki
• sodobni fitnes center LifeFit (brezplačna uporaba za hotelske
goste),
• hotelski rekreacijski program,
• tematska nadstropja hotela z uporabnimi informacijami o
posameznih športih,
• ponudba wellness storitev, prilagojenih za športnike.

A

ct-Ion Hotel Neptun se
nahaja na vozlišču kolesarskih poti zato predstavlja
odlično izhodišče za priprave na
tekmovanja ali zgolj izboljšanje osebnih rekordov.
Topla mediteranska klima, veliko
število sončnih dni ter mirna lokacija
hotela so kot nalašč za treninge vse
dni v letu, neposredna bližina
wellness centrov in bazenov Term
Portorož pa dobrodošla alternativa za
regeneracijo duha in telesa. V kolikor
si za boleče mišice zaželite malo
sprostitve, so kot nalašč tukaj certificirani maserji in fizioterapevti, ki so
vešči športnih in sprostitvenih masaž
ter protibolečinskih terapij.

Možnost izposoje in servisa tako klasičnih kakor električnih
koles ter bike transferja.

by LifeClass

SPORTS TRACKER

pod profilom Tourist
Board Portoroz

Prehrana za športnike
Šport in zdrava, polnovredna hrana gresta z roko v roki.
Kuharska ekipa Hotelov LifeClass Portorož pod taktirko chéfa
Boruta Jakiča (nekdanji uradni kuhar in svetovalec za prehrano
Kolesarske zveze Slovenije) bdi nad pripravo jedi, ki so v skladu
s prehranskimi potrebami ter željami tako rekreativnih kot
profesionalnih kolesarjev.
Jedi s prilagojeno vrednostjo proteinov, ogljikovih hidratov in
soli v hotelskem naselju prepoznate po simbolu kolesarja. Po
vnaprejšnjem dogovoru zaključenim skupinam kolesarjev
pripravimo menije po naročilu in “kosila za s seboj”.

Vdihnite blagodejen morski zrak in
okrepite svoj imunski sistem ob
morju!

friendly

Priročne mobilne aplikacije za kolesarje
Odkrijte skrivnosti Slovenske Istre in njenega zaledja s priročnimi aplikacijami. Prenesite si Sportstracker ali Ride with GPS, kjer lahko pod profilom “Tourist Board Portorož”
odkrijete najbolj zanimive istrske vasice, naravne lepote in druge zanimivosti. Tukaj
lahko najdete več kot 40 različnih kolesarskih tur, različnih težavnosti.

Sodobno opremljena kolesarnica
V pritličju Act-ION Hotela Neptun se nahaja
sodobno opremljena varovana kolesarnica s
kapaciteto do 40 koles, ki kolesarjem ponuja
varno shranjevanje in osnovno popravilo koles,
s pomočjo priročnega nabora orodij. V kolesarnici se nahaja tudi železna kletka, ki je namenjena shranjevanju vrednejših koles.

RIDE WITH GPS
BIKE
LUNCH

pod profilom Tourist
Board Portoroz

