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Hotel MEDITERAN *** 

ISTRIA - PLAVA LAGUNA 
Hotelový komplex s 332 izbami je obklopený bujným porastom cédrových a  dubových stromov, iba 100 
m je vzdialená pláž. Od centra historického Poreča je vzdialený 2 km, kam premáva aj turistický vláčik 
a možná je aj preprava loďou.    
Izby typu economy pre 1 – 2 osoby majú plochu 16 m2  a sú orientované do parku. Na izbe je 
klimatizácia, TV-SAT, telefón, Wi-Fi, v kúpeľni je sprcha a sušič na vlasy. Za poplatok na izbe sejf 
a chladnička. Bufetové raňajky sa podávajú od 7 do 10,00 a večere s bohatým výberom jedál od 18,30 
do 21,00 hod. Strava je vhodná aj pre vegetariánov. K  večeri sú nápoje v cene (minerálka, točené pivo, 
biele a červené víno). Pri bazéne s vyhrievanou slanou vodou (20x15m) sú ležadlá (limitovaný počet, 
v cene) a poskytujú sa bezplatne aj uteráky k bazénu. Na pláži sú reštaurácia, bar, sprchy a  za poplatok 
ležadlá. Za poplatok je možné hrať tenis, stolný tenis, požičať bicykle, potápať sa. Programy pre 
dospelých: ranné cvičenie v posilňovni alebo aqua aerobic v bazéne. 

Termín autobusového zájazdu: 1.9.-10.9.2023 (pobyt 2.9.-9.9.2023) 

Cena pobytu pre  jednu osobu v 2-lôžkovej izbe:  393 €  
Cena pobytu pre  jednu osobu v 1-lôžkovej izbe:  473 € 
Cena zahŕňa: ubytovanie s polpenziou vrátane nápojov k večeri na 7 nocí, pobytovú taxu. 
Autobusová doprava z Bratislavy:    110 €. 
 
Poplatok za cvičenie sa hradí cvičiteľke na mieste.  

ODPORÚČAME OBJEDNAŤ S POBYTOM: komplexné cestovné poistenie UNION: 
- UNION A1:  2,50 € / deň (25 € pri ceste autobusom, 20 € pri ceste autom) 
- UNION A1 Pandemic: 4 € / deň (40 € pri ceste autobusom, 32 € pri ceste autom) 
 
Platby : úhrada 50% pri objednaní, doplatok min. 40 dní pred odchodom) 
Povinné príplatky na recepcii hotela pre cestujúcich autom :  parkovanie osobného vozidla 1 € /deň 
 


