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DO PRAVE BESEDE –  PRAVILNOST 
TRDITEV IN STORITEV
  Hotel Slon v Ljubljani ima dolgo tradicijo in že od nekdaj nosi ime živali, ki 
je za naše kraje dolgo veljala kot eksotična.

Zakaj so poimenovali ta hotel po tej izjemni živali, piše v naslednjih trdit-
vah. Izbrati pa je treba pravo, saj dve ne odgovarjata resnici.

Hotel Slon svojim gostom ponuja številne storitve. V seznam storitev so se vti-
hotapile tri stvari, s katerimi prav gotovo ne postrežejo gostom. Najdi jih in 
ugo tovi, kdo jih ponuja.

v V Afriki sloni neizprosno izginjajo, ker jih zaradi slonovine pobi-
jajo divji lovci. Njihove okle prodajajo po celem svetu, da iz njih izdelujejo 
različne izdelke. Ker so prebivalci Ljubljane hoteli preprečiti to pobijanje, so 
leta 1937 ustanovili hotel Slon in vsako leto 10 % dobička darujejo organiza-
ciji, ki se bojuje proti izumrtju afriških slonov.
v Leta 1552 je bil avstrijski vojvoda Maksimilijan II. na poti iz Španije v 

Avstrijo in se je ustavil tudi v Ljubljani. S seboj je imel slona Sulejmana in 
na mestu, kjer je počival slon, so kasneje zgradili hotel.
v Hanibalova vojska, ki je ob odhodu iz Španije leta 218 pred Kr. štela 50.000 

pešakov, 9. 000 konjenikov in 37 slonov, je v petih mesecih prehodila 1.500 
kilometrov in končno prispela v Ljubljano, takratno rimsko mesto Emona. 
Tam je Hanibalov slon nenadoma poginil. V spomin na ta kruto izgubo so 
Ljubljančani pozneje zgradili hotel Slon.
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širok nabor vzglavnikov po 
želji gosta

pranje in kemično čiščenje 
oblačil
bujenje

24-urna pomoč na recepciji
shranjevanje prtljage

menjalnica
prostor za sprostitev in 

počitek
brezplačna izvirska voda in 

sadje
vleka vozil

hotelsko osebje govori več 
tujih jezikov

brezplačna uporaba 
računalnika z internetom v 

hotelski avli

brezplačno dnevno časopisje

aparat za čiščenje čevljev

servisiranje vseh znamk 
osebnih in kombiniranih vozil

brezplačen wifi internet po 
vsem hotelu

masažni studio

finska savna

popravilo in polnjenje kli-
matskih naprav

ozvočenje z glasbo

brisače

sušilec za lase

kozmetika

parkiranje v bližnji garaži

odlična kulinarika

poslovna kosila

konferenčne dvorane




