29. sezóna - touroperátor pro Chorvatsko

Tel.: 326 911 323, 912 106
E-mail: chorvatsko@101ckzemek.cz
http://www.CHORVATSKOzaBABKU.cz

ZŠ K l a d n o V o d á r e n s k á - ISTR IE - PO R EČ
ZEL EN A L A G U N A - H O TEL D EL F IN **
Poreč – největší středisko cestovního ruchu na Istrii pozoruhodné množstvím
historických památek. 5 km jižněji bylo vybudováno skvěle vybavené
středisko Zelena Laguna – Ráj pro každého. Je zde řada různých restaurací,
kaváren, cukráren, grill–terasy s hudbou, kasino, mezinárodní Disco–club.
Jsou zde možnosti provozovat všechny sporty - je tu 26 tenisových kurtů,
hřiště pro volejbal, košíkovou, kopanou, stolní tenis, asfaltové dráhy pro INLINE a další, spojení do Poreče autobusem a turistickým vláčkem.
Hotel Delfín nejblíže k otevřenému moři ze všech hotelů v Zelene Laguně.
Jedná se o malé samostatné městečko, neboť má 793 pokojů, tj. cca 1600
lůžek. Centrem hotelu je rozlehlá recepční část v přízemí s odpočinkovými
prostory a s prostory pro zavazadla, sociálním zařízením, kadeřnickým salonem, prodejnou suvenýrů, trafikou a
rozlehlým novým Café barem s terasou. V 1. patře jsou 3 velké restaurace. V suterénu pak taneční kavárna,
konferenční sál a místnost pro možná cvičení a relaxaci. Na tuto centrální část navazuje ubytovací část hotelu a to
šesti křídly, navzájem propojenými. Každé křídlo má svůj samostatný výtah. Pokoje jsou jednolůžkové a
dvoulůžkové s možností přistýlky, všechny s balkonem a telefonem. Přistýlka je vždy skládací lůžko, neboť pokoje
jsou menší. Jsou však v současné době všechny renovovány – nové podlahy, okna, nový nábytek, závěsy. Koupelny
jsou renovovány jen částečně (bez nových obkladů). Upozorňujeme, že z některých pokojů na mořskou stranu není
vidět na moře (vzrostlé stromy, přízemí, to ostatně platí pro celé Chorvatsko). Pláže jsou oblázkové, kamenité a s
pozvolným vstupem do vody. Pro děti je zde nově vybudovaná ohraničená část pláže se sypkým pískem. Jsou zde
velké upravené prostory na slunění, také se dá ležet v borovicovém háji ve stínu, vzdáleném cca 100 m od hotelu.
Pláž má svoje sprchy, sociální zařízení i převlékací kabinu. Na pláži je jedna větší restaurace Beach Bar a Sport
Laguna Delfin. Součástí tohoto Sportu je stolní tenis, střelba, minigolf, vodní sporty. Hotel má venkovní bazén s
mořskou vodou a terasou, kde ve večerním čase probíhají animační programy. Na této terase je nově otevřen snack
bar. V roce 2018 byl vytvořen dětský bazénový komplex se skluzavkami a dalšími vodními atrakcemi. Pod bazénem
je vybudováno dětské hřiště. K širšímu sportovnímu vyžití je k dispozici řada dalších aktivit v rámci Zelene Laguny.
Nově klienti mohou využít bezplatné WI-FI připojení k internetu v hale hotelu.

22.5. – 31.5.2020
8.690 Kč / osoba
Cena zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s balkonem do parku , využití dětského bazénového
komplexu., 7x polopenze – bohatý švédský stůl na snídani i večeři , každodenní úklid pokoje, výměna ručníků,
závěrečný úklid, pobytová taxa, autobusová doprava, učitelský doprovod , službu delegáta v místě , WI-FI v hale
hotelu
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
od Union pojišťovny Bratislava - typ A30 – do nedokončených 15 let 250.- Kč/osoba
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