
ImetI v rokah ključ  
do sveta ugodnostI:  
NEPRECENLJIVo.



masterCard®
Premium selection 

za neprecenljiv oddih.



zlata masterCard kartica je vaš ključ do sveta 
ugodnosti. Za vas smo pripravili ekskluzivne 
ponudbe, popuste in darila, ki jih prejmete  
ob plačilu s svojo zlato masterCard kartico. 
da bi bil vaš oddih zares nekaj posebnega, 
smo za vas pripravili izbrane ugodnosti v 
vrhunskih hotelih in restavracijah v sloveniji  
in na hrvaškem.

Prepričani smo, da boste nadvse uživali  
v oddihu in prednostih, ki jih prinaša  
Zlata kartica masterCard.

spoštovani uporabniki 
Premium kartic masterCard,
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Hotel Grad Strmol

grad strmol leži le nekaj kilometrov od mednarodnega 
letališča ljubljana, v osrčju neokrnjene narave. mogočna 
utrdba iz 13. stoletja spada med najstarejše in najbolj 
ohranjene gradove na slovenskem. leta 2014 se je 
pridružil znani zbirki hotelov in dvorcev schlosshotels  
& herrenhauser in gostom zagotavlja doživetje 
unikatnega bivanja. ob stilno opremljenih grajskih 
sobanah in apartmajih lahko gostje uživajo v skrbno 
urejenih parkovnih površinah, na grajskem golfišču  
in v raziskovanju bližnje okolice. grad strmol gostom 
pričara sliko življenja preteklih stoletij, hkrati pa nudi  
vse udobje sedanjega časa.

• brezplačen kozarec vina ob koSilu/večerji,
• brezplačna kava in roGljič.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

Dvorje 3, 4207 cerklje na Gorenjskem, Slovenija

+ 386 (0)4 202 59 00

grad-strmol@brdo.si

www.grad-strmol.si
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Hotel piran

edinstvena lokacija na obali gostom hotela Piran odpira 
najbrž najlepši razgled na jadransko morje, z nebeške 
terase hotela pa so na dosegu očesa kar tri dežele in dih 
jemajoči sončni zahodi. Izvrstni kuharji v sodelovanju z 
lokalnimi pridelovalci in ribiči pripravljajo odlične lokalne 
jedi v mednarodni preobleki, z vnosom svežih, ekoloških 
sestavin in super živil, pa zagotavljajo uravnoteženo izbiro 
za vsakega posameznika. Za popolno udobje je gostom na 
voljo aromaterapija Butik, ki s popolno kombinacijo morske 
vode, čistih solnih kristalov in vročim zrakom z eteričnimi 
olji nudi edinstveno sprostitveno doživetje.

• proSt vStop v aromaterapija butik za Dve uri za Dve oSebi ali
• izpoSoja koleS za Dve oSebi za Dve uri.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

Stjenkova 1, 6330 piran, Slovenija

+386 (0)5 66 67 100

info@hotel-piran.si

www.hotel-piran.si 
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Hotel vila bled

nekdanja predsedniška rezidenca vila Bled se nahaja 
v mirnem predelu slovenskega alpskega bisera. je 
sinonim za toplo gostoljubje, izbrano udobje in vrhunsko 
kulinariko. na najlepši razgledni točki parka je kavarna 
Belvedere, narejena po Plečnikovih načrtih. Prostorni 
apartmaji so opremljeni v značilnem slogu petdesetih 
let, v katerih so počitnikovale številne znane osebnosti. 
gostom je na voljo savna & relax studio, v poletnih 
mesecih pa se lahko naužijejo sonca v zasebnem 
jezerskem kopališču ali odveslajo do Blejskega otoka, 
neokrnjena narava pa vabi k aktivnemu oddihu na 
svežem alpskem zraku.

• brezplačen kozarec vina ob koSilu/večerji,
• brezplačna kava in roGljič.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

vila bled, cesta svobode 26, 4260 bled, Slovenija

+386 (0)4 575 37 10

vila-bled@brdo.si

www.brdo.si/sl/vila-bled/vila-bled
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restavracija manna

v družbi drevoreda starih kostanjev na slikoviti eipprovi 
ulici v ljubljani vam v hiši kulinarike in užitkov manna 
postrežejo z božanskimi jedmi, v katerih boste lahko 
uživali v notranjem delu restavracije ali pa na enem izmed 
treh letnih vrtov. Preplet lokalnih sestavin in receptov 
s sodobnimi kuharskimi trendi na krožnike zadovoljnih 
gostov prinaša znane jedi presenetljivega okusa. stalnega 
jedilnega lista nimajo, saj se jedi menjajo glede na danosti 
narave in navdiha tima kuharjev. svežina in originalnost  
pa sta na vsakem jedilnem listu zagotovljeni.

• brezplačni Hišni DiGeStiv za laStnika kartice in 
 njeGove GoSte ob plačilu katereGa koli obroka.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

eipprova ulica 1 a, 1000 ljubljana, Slovenija

+386 (0)5 99 22 308, +386 (0)70 579 691

info@restavracija-manna.si

www.restavracija-manna.si
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restavracija primorka

Blagodejnost obmorske klime in neokrnjene narave 
krajinskega parka strunjan z veličastnim klifom in 
solinami je kraj, kjer se v osrčju parka med laguno 
stjužo, vilo tartini in strunjansko plažo skriva restavracija 
Primorka. je pravi kraj za romantično večerjo v dvoje, 
družinska srečanja, poslovna kosila, slow-food gurmane, 
vodene degustacije in poročna slavja. mojstrovine 
iz darov morja ter mesne in divjačinske jedi bodo 
navdušile še tako zahtevnega gosta. med tristo različnimi 
buteljčnimi in odprtimi vini pa se vedno najde tisto, ki 
prinese popolno kulinarično in somelliersko zadovoljstvo. 

• brezplačni DiGeStiv za imetnika kartice in njeGove GoSte.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

Strunjan 148, 6320 portorož, Slovenija

+386 (0)31 679 479, +386 (0)5 678 0000

 info@primorka.si

www.primorka.si
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restavracija jb

jB restavracija v centru ljubljane je ena izmed 100 
najboljših restavracij na svetu in zatočišče za ljubitelje 
prefinjenega okusa. je slovensko svetišče kulinarike  
v pritličju Plečnikove zgradbe iz konca dvajsetih let 
minulega stoletja. notranjost je umirjeno elegantna in 
udobna. atmosfera in suvereno domiselne jedi chefa 
janeza Bratovža pričarajo ozračje harmonične razkošnosti. 
leta 2010 je osvojila 89. mesto na lestvici the spelegrino 
World 50 Best restaurant, leta 2013 pa 10. mesto na 
lestvici the daily meal Best restaurants in europe.

• brezplačni couvert / pozDrav iz kuHinje.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

miklošičeva 19, 1000 ljubljana, Slovenija

+386 (0)1 430 7070

info@jb-slo.com 

www.jb-slo.com/sl
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vila podvin

vila Podvin se nahaja na posestvu Podvin, ki se omenja v 
dokumentih iz 14. stoletja. nekoč je bila v njej konjušnica, 
leta 1968 pa so jo preuredili v restavracijo s sobami. 
Chef uroš obuja pozabljene tradicionalne slovenske jedi 
in napitke, uporablja sezonske sestavine z domačega 
vrta in okoliških kmetij, s sodobnimi tehnikami in lastno 
ustvarjalnostjo pa tradicionalne jedi nadgradi v jedi nove 
slovenske kuhinje. uživanje ob hrani je zanimivo tudi 
zaradi tradicionalnih spominkov, ki krasijo restavracijo  
in pričajo o bogati kulturni dediščini slovenije.

•  promocijSka cena 69 eur/oSebo/noč za najem Suite  
z zajtrkom in 4 HoDnim šefovim menijem (kuHarSki  
šef uroš štefelin je eDen top 10 SlovenSkiH kuHarjev),

• pozna oDjava (Do 18. ure),
• Darilce.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

mošnje 1, 4240 radovljica, Slovenija

+386 (0)8 384 34 70, +386 (0)41 747 636

info@vilapodvin.si

www.vilapodvin.si
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bračka perla

hotel Bračka Perla na prelepem otoku Braču je odprl 
svoja vrata ljubiteljem naravnih lepot, vsem, ki si želijo 
umetniškega navdiha, in hedonistom, ki hrepenijo po 
udobju dalmatinske vile. obdajajo ga borovi gozdovi, 
sivke in oljčna drevesa, zato je hotel odlično mesto  
za počitek in sprostitev.

•  20 % popuSta na reDne cene bivanja.

Ponudba velja do konca decembra 2017, 
razen v obdobju sezonskega zaprtja hotela.

put vele luke 53, 21 400 Supetar, Hrvaška

+ 385 (0)21 755 530 

booking@perlacroatia.com

www.perlacroatia.com
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Hotel Waldinger

hotel Waldinger je prvi hotel s štirimi zvezdicami v osijeku. 
s secesijsko arhitekturo obdani hotel se nahaja v mestnem 
središču, svojim gostom pa ponuja vrhunske storitve, ki se 
lahko kosajo z evropskimi standardi. Zgradba, v kateri se 
nahaja hotel, je zaščitena kot kulturni spomenik republike 
hrvaške. hotel ima v svoji gastronomski ponudbi večkrat 
nagrajeno restavracijo gradski podrum, kavarno Waldinger 
in restauravracijo Club Waldinger, za udobje gostov pa  
so poskrbeli z novo urejeno telovadnico, hotelsko savno  
ter zasebno sobo z jacuzzijem za sproščanje.

•  10 % popuSta na reDne cene bivanja v Hotelu WalDinGer,
•  10 % popuSta na reDne cene Hrane in pijače v reStavraciji 

club WalDinGer in traDicionalni reStavraciji GraDSki poDrum.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

Županijska 8, 31 000 osijek, Hrvaška

+ 385 (0)31 250 450 

info@waldinger.hr

www.waldinger.hr
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Dubrovniški vrtovi sonca

skrit za kamnitimi zidovi in potopljen v čudovite barve 
juga dubrovnik že stoletja slovi kot eno najlepših mest na 
svetu. v razkošnem hotelu nedaleč od dubrovnika, so vam 
v radisson Blu resort & spa v dubrovniških vrtovih sonca 
na voljo sodobno opremljene deluxe sobe s panoramskim 
pogledom na elafitske otoke, več krat nagrajeni wellnes 
center spa by oCCo športni center s pestro opremo, 
trije zunanji bazeni ter zunanje in notranje parkirišče. 

•  15 % popuSta na maloproDajno ceno StanDarDne Sobe,
•  zajamčena premeStitev v Sobo “Deluxe” z razGleDom  

na morje in vključenim zajtrkom,
•  Steklenica vina v Sobi na Dan priHoDa,
•  brezplačen brezŽični internet,
•  brezplačen vStop v Spa center,
•  brezplačna zGoDnja prijava/pozna oDjava  

(oDviSno oD razpoloŽljivoSti).

Ponudba velja do konca decembra 2017, 
razen v obdobju sezonskega zaprtja hotela. 

na moru 1, 20 234 orašac, Hrvaška

+ 385 (0)20 361 901 

booking.dubrovnik@radissonblu.com

www.radissonblu.com/resort-dubrovnik
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okrugljak

okrugljak je ena izmed najbolj tradicionalnih restavracij 
severnega dela hrvaške, drznili pa bi si trditi, da tudi  
ena izmed najbolj »zagrebških«. čeprav je okrugljak  
na gastronomskem zemljevidu Zagreba prisoten že celo 
stoletje, pa svoje goste še vedno vsakodnevno preseneča 
z vrhunsko ponudbo in najvišjimi standardi.

•  10 % popuSta na StanDarDne cene,
•  brezplačna pijača ali SlaDica.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

mlinovi 28, 10 000 zagreb, Hrvaška

+ 385 (0)1 4674 112 

okrugljak@okrugljak.hr 

www.okrugljak.hr
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Hotel neptun, Hotel ariston, 
royal palm, royal princess

Polotok lapad, kjer najdete Importanne resort, je odlična 
izbira za vse, ki iščejo sprostitev, udobno namestitev 
in neokrnjeno lepoto narave. hotel krasijo prostorne in 
razkošno urejene sobe, izjemna gostoljubnost pa zagotavlja 
nešteto nepozabnih trenutkov. edinstveno izkušnjo 
dopolnjujejo spektakularen razgled s teras dveh restavracij, 
široka izbira specialitet in bogat izbor hrvaških vin.

•  zGoDnje prijave/pozne oDjave (Do 15. ure),
•  moŽnoSt premeStitve v Sobo višje kateGorije, 
•  10 % popuSta za WellneSS Storitve.

Ponudba velja do konca decembra 2017. 

kardinala Stepinca 31, 20 000 Dubrovnik, Hrvaška

+ 385 (0)20 440 100 

sales@importanneresort.com 

www.importanneresort.com



Hotel milenij

eden najbolj luksuznih hotelov v opatiji se nahaja  
v središču mesta, ob čudovitem parku in cerkvi  
sv. jakova na eni in slavni, 12 kilometrov dolgi promenadi 
lungo mare na drugi strani. gostom so na voljo dostop 
do wellness centra, hotelska restavracija argonauti in 
restavracija sv. jakov v luksuznem okolju istoimenskega 
parka. v sklopu hotela se nahaja tudi znamenita opatijska 
kavarna Wagner, v kateri lahko gostje poskusijo ročno 
izdelane čokoladne praline milenij Choco.

•  10 % popuSta na reDne cene bivanja, 
•  brezplačna zGoDnja prijava/pozna oDjava, 
•  Darilo DobroDošlice v Sobi,
•  moŽnoSt brezplačne premeStitve v Sobo višje kateGorije 

(oDviSno oD razpoloŽljivoSti).

Ponudba velja do konca decembra 2017.
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pava tomašića 1, 51 410 opatija, Hrvaška

+ 385 (0)51 278 007, + 385 (0)51 278 017 

info@milenijhoteli.hr, corporate@milenijhoteli.hr

www.milenijhoteli.hr
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Gallo

okušanje in spoznavanje najkakovostnejših svetovnih  
in domačih vin bo gotovo dodatno obogatilo gurmansko 
izkušnjo, o kateri boste še dolgo pripovedovali 
prijateljem. v prijateljskem vzdušju sredozemskega 
ugodja kuharski mojstri restavracije gallo ustvarjajo 
gastronomske čarovnije, ki prepletajo tradicionalno 
in sodobno kulinariko. ob lepih dnevih pa s soncem 
obsijana ter razkošno zelena terasa v atriju palače 
Castellum nudi popolno skladnost sredozemske 
kulinarike in nepozabnega ambienta.

•  brezplačen DeSert (limonin Sorbet) za imetnika kartice  
in njeGove GoSte.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

a. Hebranga 34, 10 000 zagreb, Hrvaška

+ 385 (0)1 4814 014 

gallo@zg.t-com.hr 

www.gallo.hr
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villa astra

elegantni in prefinjeni butični hotel hotel villa astra 
sestavljata villa astra in astra villa nova. oba dvorca 
sta popoln primer beneške gotike in sta ju med leti 1093 
in 1905 istočasno zgradila arhitekt renato renosco in 
gradbenik attilio maguolo. umeščena sta na začetek 
niza nekdanjih dvorcev, kjer eden ob drugem ponujata 
veličasten pogled na kvarnerski zaliv.

•  vip obravnava,
•  moŽnoSt brezplačne premeStitve v Sobo višje kateGorije 

(oDviSno oD razpoloŽljivoSti), 
•  košara SaDja za DobroDošlico, 
•  zajtrk v poStelji, vključno S čaSopiSi po izboru,
•   brezplačen kozarec aperitiva ali DiGeStiva ob À la carte 

koSilu ali večerji (na oSebo).

Ponudba velja do konca decembra 2017, velja samo 
za goste, ki rezervirajo minimalno eno nočitev.

viktora cara emina 11, 51 415 lovran, Hrvaška

+ 385 (0)51 294 400

reception@hotelvillaastra.com 

www.hotelvillaastra.com 
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villa annette

villa annette je zrasla med oljkami v mirnem okolju 
zaščitenega pobočja zaliva rabac in ponuja prekrasen 
razgled na kvarnerske otoke Cres, lošinj in unije; razgled, 
ki pripoveduje zgodbo o hrani, vinu in oljčnem olju, 
tartufih s čepićkoga polja, o edinstvenem kvarnerskem 
škampu, istrski zgodovini, običajih, vonjih in barvah 
mediterana.

•   Darilo - Steklenica oljčneGa olja villa annette 
Selection (0,25 l),

•  DeGuStacija oljčneGa olja.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

raška 24, 52 221 rabac, Hrvaška

+ 385 (0)52 884 222 

villa.annette@pu.t-com.hr, villa.annette@villa.annette.com 

www.villaannette.hr
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Hemingway medveja

hemingway Bar, ki se nahaja neposredno na 
plaži “kraljica plaž”, je znan po svoji kakovosti in 
raznolikosti ponudbe. na 2 km2 plaže so na voljo 
vrhunski gostinski objekti – restavracija starec in 
morje, chill & lounge prostor, beach bar in fast food. 
v restavracijah lahko poskusite dnevne specialitete, 
ki temeljijo na lokalni kuhinji, v baru pa vam bodo 
ponudili različne osvežilne pijače in koktajle.

•  brezplačen SaDni kroŽnik ob najemu vip leŽalnika.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

medveja plaža b. b., 51 415 lovran, Hrvaška

+ 385 (0)51 718 802, + 385 (0)99 217 8180 

opatija@hemingway.hr

www.hemingway.hr/medveja/
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Hotel osejava

umeščen na lepo makarsko riviero, v bližini morja in  
200 metrov od središča mesta hotel diskretno ohranja 
duh starodavne dalmacije z ozkimi ulicami, teksturo 
kamnitih zidov, oken, starih vrat gostilne in cvetovi 
vzpenjalke bugenvilije. dalmatinsko mestno arhitekturo 
odslikava tudi notranjost hotela. v sklopu hotela so 
restavracije z bogato ponudbo mediteranskih jedi  
in center lepote, v bližini pa je velik športni center  
z nogometnim in košarkarskim igriščem, atletsko stezo, 
teniškimi igrišči, športno dvorano, bazenom, fitnesom, 
dvorano za borilne veščine ter bowling in kegljišče.

•  5 % popuSta na reDne cene bivanja,
•  ponuDba velja za GoSte, ki rezervirajo minimalno  

eno nočitev. 

Ponudba velja do konca decembra 2017.

šetalište dr. fra jure radića b. b., 21 300 makarska, Hrvaška

+ 385 (0)21 604 300 

info@osejava.com 

www.osejava.com



restavracija carpaccio

umeščen v samo središče Zagreba je Carpaccio klasična 
italijanska restavracija s kuhinjo, ki temelji na skrbno 
izbranih sezonskih sestavinah in priljubljeni italijanski 
gastronomiji. restavracija je še posebej priljubljena 
zaradi dnevnih specialitet, ki pogosto temeljijo na 
hrani, kupljeni na zagrebški tržnici dolac. odlična 
izbira za poslovno kosilo ali romantično večerjo. 

•  brezplačna SlaDica za imetnika kartice in njeGove GoSte.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

teslina 14, 10 000 zagreb, Hrvaška

tel. + 385 (0)1 48 22 331, fax. + 385 (0)1 48 22 332 

carpaccio@ristorantecarpaccio.hr
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zlatna ribica

čeprav je stoletna tradicija gostoljubja restavraciji Zlata 
ribica prinesla številna priznanja, so domačini najbolj 
ponosni na zadovoljne nasmehe svojih gostov. eksluzivno 
opremljena restavracija ponuja bogat izbor ribjih in 
mesnih jedi, školjke ter domača in tuja vina. nastanitvene 
zmogljivosti v čudovitem zalivu Brodarice vključujejo 
22 vrhunsko opremljenih dvoposteljnih ali triposteljnih 
sob, 5 apartmajev in 3 bungalove.

•  traDicionalno Darilo – naravna Goba z bliŽnjeGa  
otoka krapnja.

Ponudba velja do konca decembra 2017.
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krapanjskih Spužvara 46, 20 010 brodarica, šibenik, Hrvaška

+ 385 (0)22 350 695, +385 (0)22 350 695 

tudic@si.t-com.hr 

www.zlatna-ribica.hr
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restavracija casa tua

restavracija Casa tua se nahaja v pristanišču opatije. 
vedno je veljalo, da mediteranska kuhinja omogoča 
zdravo in uravnoteženo življenje in opatija ponuja  
prav to, za kar se lahko zahvali svojemu geografskemu 
in etničnemu poreklu. v restavraciji Casa tua boste  
našli izbrane jedi hrvaško italijanske kuhinje.

•  brezplačna SlaDica za imetnika kreDitne kartice  
in njeGove GoSte.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

zert ulica 2, 51 410 opatija, Hrvaška

+ 385 (0)51 712 333, +385 (0)98 324 456

opatija@hemingway.hr
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Hotel bastion zadar

hotel Bastion je edinstveni butični mestni hotel, ki 
odslikava kulturno nasledstvo mesta Zadra, zgrajen  
pa je na temeljih srednjeveškega gradu iz 13. stoletja. 
gostje lahko uživajo bogati gastronomski ponudbi  
á la carte restavracije kaštel ter različnih tretmajih 
obraza, telesa in spa centra v wellnesu Castello.

•  10 % popuSta na reDne cene bivanja.

Ponudba velja do konca decembra 2017.

bedemi zadarskih pobuna 13, 23 000 zadar, Hrvaška

+ 385 (0)23 494 950 

info@hotel-bastion.hr 

www.hotel-bastion.hr
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Quintessentially lifestyle

največji svetovni ponudnik luksuznega načina življenja 
s storitvami v več kot 60 mestih po vsem svetu svojim 
članom omogoča dostop do najboljših dogodkov, 
rezervacijo v restavracijah v zadnjem trenutku ter  
skupne poslovne ugodnosti. Za vas skrbijo 24 ur  
na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto. Poleg tega  
smo edini health concierge na svetu in pomagamo  
pri vpisu otrok v najboljše šole sveta.

•  članarina »DeDicateD« in »General« brez priStopnine 
(priHranek 300 €).

Ponudba velja do konca decembra 2017.

i. kršnjavoga 1, office 210, 10 000 zagreb, Hrvaška

+385 (0)1 777 6164

membershipad@quintessentially.com 

www.quintessentially.com/adriatic.html



Vse navedene ponudbe veljajo izključno ob plačilu  
z Zlato MasterCard kartico. 

MasterCard Europe ne prevzema odgovornosti za izdelke in storitve iz 
te ponudbe. Izdelke in storitve samostojno prodajajo in izvajajo partnerji, 
navedeni v tej brošuri, in z njimi povezana podjetja, in sicer pod pogoji, ki 
so jih sami določili. Izdelki in storitve niso certificirani s strani MasterCard 
Europe, prav tako vključitev izdelkov in storitev v to ponudbo ne smemo 
razumeti kot priporočila družbe MasterCard Europe.



Addiko Bank d. d. 
dunajska cesta 117
1000 ljubljana

t: + 386 1 580 40 00
www.addiko.si


