Adria, Turistično podjetje d.o.o. Ankaran
Jadranska 25, p.p. 65, 6280 Ankaran, Slovenia
telefon: 05 6637300

Slovenia
e-mail:sales@adria-ankaran.si
http://www.adria-ankaran.si

Hotel Convent je prenovljen nekdanji samostan, v katerem so
benediktinci uspešno pridelovali vino in oljke.
V 16. stoletju so vino iz Ankarana, znano kot »Lacrimae Christi«
(Kristusove solze), pili celo v Nemčiji. V velikih kamnitih posodah,
ki so zdaj postavljene na parkirišču, pa so hranili oljčne olje.
Organiziran turizem v Ankaranu se je začel leta 1960,
ko je bilo ustanovljeno turistično podjetje Adria Ankaran.
Turistično naselje Adria Ankaran je idealen kraj za vse, ki imajo
radi aktivne počitnice. Obilica zelenja vam bo ponudila zavetje
pred močnim poletnim soncem, obenem pa vam bo omogočila
prijetne sprehode.

Turistično naselje se nahaja v središču Ankarana, tik ob morju
(1 km dolga lastna plaža). Adria je pravzaprav zelena oaza, saj
številna drevesa nudijo obilo sence, dobro vzdrževana trava pa
omogoča prijetno kampiranje. Samo 100 metrov od Adrie se
nahaja banka, pošta, lekarna in avtobusna postaja.

Naš kamp sodi med najlepše, najbolj senčnate in najboljše
opremljene v Sloveniji. Če ste radi v stiku z naravo, če uživate
v kolesarjenju, če med dopustom radi odkrivate nove kraje,
če iščete prostor, kjer boste v miru prebrali knjigo, potem je
kamp Adria pravo mesto za vas.

Pozimi lahko uživate v prijetnih sprehodih in kolesarjenju.
V neposredni bližini je znana Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
zato so naše namestitve primerne za rehabilitacijo oziroma
okrevanje po operacijah.

V turističnem naselju sprejemamo večino creditnih in plačilnih
kartic (EC/MC, Diners, American Express, Visa, Maestro)
Veselimo se vašega obiska. Vaše morske počitnice v Ankaranu
bodo nepozabne. Tako kot veliko drugih gostov se boste z
veseljem vrnili v Adrio.

Zaščitni znak Adrie je čisti zrak, ki diši po soli in je poln zdravega
joda, zato je zelo primerna za ljudi, ki imajo težave s ščitnico ali
z dihali.

Turistično naselje Adria je primerno tudi za družine z otroki.
Na voljo je veliko možnosti za zabavo ob vodi in v njej,
igrišče za mini golf, igrišče za odbojko na mivki, namizni tenis,
kolesarske poti.
Ljubitelji dobre hrane in pijače bodo zagotovo uživali v katerem
izmed naših gostinskih lokalov: Taverni, Pizzeriji in Špageteriji,
samopostrežni restavraciji na plaži ali v osrednji restavraciji,
kjer še posebej priporočamo morske specialitete.

