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Jadran Na Jadranu vsak lahko najde svoje srečno pristanišče. Mandrači, kamor 
s svojimi romantičnimi čolni obledelih barv priplujejo le domačini, so še 
vedno del zgodnjih poletnih juter. Pozdrav galebov, ki spremljajo ribiče, ko 
razgrnejo svoje mreže in pobirajo ulov. Ozke hišice in še ožje ulice, ki vabijo 
na hladno pijačo, sladoled in morske dobrote. Počitniški dnevi na plaži, 
peščeni, skalnati, prodnati, s številnimi možnostmi za počitek in rekreacijo. 
Mediteranska klima z idealno temperaturo morja. 
Jadran, mali biser, ki se lesketa v objemu južne Evrope in se ponosno »lišpa« 
z neštetimi otočki ter obliva eno najlepših obal na svetu. Vonj po soli, objem 
svilenih valov, pesmi škržatov, obmorski vrvež, vonj po ribah. Klepet s 
prijaznimi in gostoljubnimi domačini, hlad v senci črnih borovcev.
Vabimo vas na najboljše počitnice po vaši meri na Jadranu. Skrbno smo 
izbirali in izbrali nastanitvene ka pacitete v objektih različnih kategorij, 
zagotovili geografsko pokritost vseh najpomembnejših, a tudi bolj skritih 
letoviških krajev, tradicionalno pripravili počitnice s klubskimi vsebinami 
in se, kot vedno, še prav posebno osredotočili na ponudbo za družine z 
odličnimi cenami za najmlajše.
V ospredju so družine, z enim, dvema ali več otroki, nismo pozabili na 
samske starše. Tudi slednji boste lahko počitnikovali zelo ugodno, z 
najboljšimi cenami za otroka. 
Predstavljamo kakovostne in zelo dostopne počitnice za vse generacije in 
vse okuse, ob domači slovenski obali, v čarobni Istri , na barvitem Kvarnerju, 
v kraljevski Dalmaciji, prijazni Bosni ali privlačni Črni gori. 
V Kompasu vas vabimo na Jadran. Tako na dosegu roke nam je, 
v mnogočem poznan in mnogočem nepoznan. 
Jadran, vedno privlačen, mediteransko barvit in svetovljansko vabljiv vas 
želi navdušiti in osvojiti s svojo lepoto tudi letos.

Vaš Kompas 
Z vami potujemo že 65 let.

 www.kompas.si

Oglejte si katalog tudi v digitalni obliki.
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ujemite največje popuste  
in prihranite do 40 % 
Z zgodnjo prijavo do 31. 12. 2015 lahko prihranite do 40 %. Vse ostale  
popuste in podrobnejši opis popustov za zgodnje prijave najdete v katalogu 
pri posameznem objektu in ceniku Jadran 2016*.
* Popusti veljajo za izbrane hotele in so navedeni pri posameznem ceniku. Popusti se izključujejo z drugimi ponudbami  
ali popusti (npr. popusti za mladoporočence, upokojence).

zdaj je najugodnejši čas  
za družine
V katalogu bodite pozorni na popuste in ugodne pogoje za letovanje vaših otrok. 
Pri počitnicah s Kompasom tudi do 2 otroka do 18. leta bivata BREZPLAČNO.
Podrobnejši opis popustov, omejitev starosti otroka in druge informacije v zvezi letovanjem otroka boste našli  
v ceniku kataloga.

garancija najnižje cene: 100 % brez tveganja
V primeru zgodnje rezervacije iz kataloga Jadran 2016 do najkasneje 29. 2. 2016 vam zagotavljamo  
najnižjo ceno vaših počitnic. V tem primeru se zavezujemo, da vam, v kolikor po 1. 3. 2016  
v naši ponudbi najdete svoj počitniški aranžma po nižji ceni, vrnemo razliko v ceni. 
Za enak počitniški aranžma se šteje: ista nastanitev (hotel, apartma, soba, bungalov), termin in tip sobe.  
Garancija velja za vse prijavljene potnike vse do odhoda na počitnice. Velja samo za objekte, pri katerih  
je objavljen popust za zgodnje prijave.

Zgodnja prijava je   najboljša naložba! 

OVIJTE SE V KOMPASOVE BARVE 
Vse, ki boste do 31. 12. 2015 rezervirali in plačali počitnice iz tega kataloga, bomo razveselili še s poletnim praktičnim darilom.
* Vsaka odrasla oseba prejme darilo.

 

BREZPLAČNO
do 2 otroka  

do 18 let

prihrani do 

-40%
ob zgodnji prijavi
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Zgodnja prijava je   najboljša naložba! 
najhitrejši na pot 
brezplačno 
Vsi, ki boste rezervirali svoje počitnice v 
Kompasovih klubih do 31. 12. 2015, prejmete 
brezplačni avtobusni prevoz iz Ljubljane,  
Maribora in Celja.
Več informacij na 01 2006 111 in na Kompasovih  
prodajnih mestih.

brezplačna vozovnica 
za trajekt
Pri rezervaciji 7 ali večdnevnih počitnic do 31. 1. 2016 
vam Kompas podari povratno trajektno vozovnico. 
Velja za rezervacije v hotelih:

• na Malem Lošinju (Vespera, Aurora in Vitality 
hotel Punta, hotel Bellevue),

• na otoku Rab  (Padova, Imperial, Eva, Carolina, 
Hotelsko naselje San Marino) in

• na otoku Brač  (Elaphusa, Borak, Bonaca, 
Hotelsko naselje Velaris).

Vozovnica velja za obe relaciji. Vozovnica vključuje 1 avto 
na rezervacijo in potnike na rezervaciji. Ugodnost velja 
samo v času rezervacije počitnic v navedenih hotelih. 
Strošek za trajekt vam povrnemo na prodajnem mestu  
ob predložitvi originalnega računa, najkasneje en mesec 
po opravljeni storitvi.

črna gora z letalom - 
parkirišče brezplačno
Vsi, ki  se boste odločili za počitnice v Črni  gori 
z letalom, z zgodnjo rezervacijo do 31. 12. 2015, 
prejmete  BREZPLAČNO 8-dnevno parkiranje na 
zunanjem parkirišču na letališču Jožeta Pučnika, 
Ljubljana*.
* Ugodnost velja na rezervacijo (1 rezervacija =  
1 brezplačno parkirno mesto).

ugodni plačilni  
pogoji
Plačilo vašega aranžmaja iz kataloga je možno 
z gotovino, plačilnimi in kreditnimi karticami. 
Možnost plačila do 12 obrokov brez obresti z 
izbranimi plačilnimi karticami. Dodatne informacije 
in pogoji plačil na obroke so navedeni v ceniku.  

z gotovino še ugodneje
6 % gotovinski popust s 100 % plačilom  
ob rezervaciji - velja do 31. 12. 2015.
5 % gotovinski popust s 100 % plačilom  
ob rezervaciji - velja do 31. 1. 2016.
4 % gotovinski popust s 100 % plačilom  
ob rezervaciji - velja do 31. 3. 2016.

brezplačna sprememba/
odpoved rezervacije 
V kolikor boste do 45 dni pred odhodom odpovedali 
rezervacijo, je odpoved popolnoma BREZPLAČNA. 
V kolikor pa boste do 1. 5. 2016 v katalogu Jadran 
2016 našli ustreznejšo ponudbo ali termin, imate 
možnost brezplačne spremembe rezervacije.  
V tem primeru se upošteva popust za zgodnje 
prijave, ki je veljaven na dan nove rezervacije. 

vabljeni v klub 
kompasplus 
V programu zvestobe KompasPlus  
ste Kompasovi potniki 
nagrajeni za nakup izbranih 
potovalnih storitev.
Več o bonitetah, pogojih 
poslovanja in načinih plačevanja 
preberite na www.kompasplus.si.

GOTOVINSKI

POPUST
BREZPLAČNO

NA POT

http://www.kompas.si/
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V Kompasu priporočamo

V katalogu bodite pozorni na simbole 
in priporočila, ki se nahajajo ob 

posameznem objektu. To je preprost 
način, da takoj ugotovite prednosti 

celotne ponudbe in posameznega 
hotela. Posebni poudarki vam bodo 
v pomoč pri izbiri, primerjanju med 

hoteli in pri končni odločitvi, kateri je 
najboljši hotel za vas.

popust za zgodnje prijave
Označuje višino popusta (40 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 %  
ali 5 %) za prijave do določenih terminov, navedenih  
poleg opisa objekta.

akcija
Končni znesek vaših poletnih počitnic je lahko še bistveno nižji! 
Poleg zelo ugodne cene, ki jo ponujamo v katalogu,  
vam bomo kot DODATNI popust ob prijavi obračunali  
vse varčne termine 7=6, 7=5, 10=9, 14=12, 14=11, 21=17  
in vse ostale popuste pod oznako »AKCIJA«.

otroci
Vaši otroci s Kompasom največkrat počitnikujejo BREZPLAČNO, 
seveda v spremstvu dveh odraslih oseb.  
V katalogu je pri objektih, kjer otrok letuje brezplačno,  
pod oznako »OTROCI« to še posebej navedeno. Natančni 
podatki o starosti otroka in terminu brezplačnih počitnic  
se nahajajo v ceniku pri posameznem hotelu.

odrasla oseba + en otrok
Pri Kompasu otroci, tudi v spremstvu samo ene odrasle osebe, 
letujejo zelo ugodno oziroma celo BREZPLAČNO.

vključena pijača
Za Kompasove goste je v ceno polpenziona vključena tudi 
BREZPLAČNA pijača ob obrokih. Podrobnejši opis si oglejte pod 
to oznako pri posameznem objektu.

novo v ponudbi
V katalogu predstavljamo povsem nove hotele in hotele z 
izboljšano ponudbo, prenovljenimi prostori oziroma objekti.

brezplačno
Poleg glavnih popustov je oznaka BREZPLAČNO tista, ki vam 
prinaša še dodatne brezplačne ugodnosti, kot so npr. ležalniki, 
kolesa, Mini klub – večerna zabava in animacija. Podrobnejši 
opis si oglejte pod to oznako pri posameznem objektu.

do

za zgodnje 
prijave

-40%
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družine
Velika večina hotelov in drugih počitniških objektov  
iz naše ponudbe je primernih za družine. Posebej smo 
označili objekte, ki poleg osnovnih storitev ponujajo  
storitve za družine. Tako bodo počitnice za vas in vaše  
otroke res nekaj posebnega. 
Objekti, označeni s tem znakom, ponujajo še dodatno: 
družinske sobe, Mini klub, otroške bazene, igrala ob  
bazenih, otroška igrala na plažah, igrišča, otroške stolčke  
v restavracijah, možnost najema otroške posteljice,  
posebno primerne plaže za otroke.

za pare
Za vas smo izbrali objekte, za katere menimo, da so idealno 
mesto za nepozabne počitnice z vašim partnerjem, med 
njimi so tudi hoteli, ki so namenjeni starejšim od 16 let.

za mlade
Za mlade in vse mlade po srcu ter željne zabave smo 
pripravili izbor objektov, za katere menimo, da so najbolj 
primerni za tak način dopustovanja. 
Destinacije, ki jih priporočamo: otok Pag, Vodice, Biograd na 
Moru, otoka Brač in Hvar, ter Dubrovnik in Budva.

all inclusive
Če svoje denarnice ne želite nositi ves čas s seboj, je za vas 
najboljša izbira ponudba »vse vključeno«. Podrobnejši opis, 
kaj vse ponudba All Inclusive vključuje, si preberite poleg te 
oznake pri posameznem objektu.

wellness
Hoteli s kakovostnimi wellness storitvami.

wi-fi
V današnjem hitrem tempu življenja se tudi na oddihu 
težko odpovemo svojim »pametnim telefonom« in drugim 
elektronskim napravicam. 
Za vas smo zato posebej označili nastanitve z možnostjo 
uporabe brezžičnega interneta, bodisi brezplačno ali za 
doplačilo. Natančen opis najdete pri posameznem objektu.

domače živali
Za vse, ki svojih počitnic ne želite preživeti brez svojih  
malih prijateljev, jih pustiti v pasjem hotelu ali pri sorodnikih. 
S to ikono smo posebej označili objekte, kjer bo letovanje 
dovoljeno tudi vašim hišnim ljubljenčkom; včasih  
z manjšim doplačilom, ki je naveden ob posameznem 
objektu oz. v ceniku.

mirne počitnice
Za vse, ki si želite mirnih počitnic, daleč od turističnega 
vrvrža in mestnih središč. Kot idealne destinacije za vas 
priporočamo otoke Mljet, Lastovo, Vis, Kaprije in Dugi otok.

bike hotel
Hoteli, ki so posebej opremljeni in prilagojeni za bivanje 
kolesarjev (prostori za shranjevanje in vzdrževanje koles). 
Povprašajte na vašem prodajnem mestu, kjer vas bomo  
z veseljem informirali o vseh podrobnostih.

invalidi
Hoteli in sobe posebej prilagojeni za lažje bivanje oseb  
s posebnimi potrebami. Priporočamo, da ob rezervaciji na 
vašem prodajnem mestu posebej opozorite na tak tip sobe, 
da bomo lahko hotel vnaprej obvestili o vaših potrebah.

priporočamo
Na osnovi naših dolgoletnih izkušenj in povratnih informacij, 
ki jih vsako leto skrbno zbiramo od naših potnikov  
in predstavnikov, smo v katalogu s to oznako posebej 
izpostavili objekte, ki so naši dolgoletni partnerji in za  
katere menimo, da imajo najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno. Izbrali smo hotele, ki imajo veliko povratnih gostov 
in ki s svojimi odličnimi storitvami in ustrežljivostjo osebja 
mnoge vedno znova prepričajo.

luksuzno

Hoteli za vse, ki na svojem oddihu pričakujete nekaj  
več in za vse, ki prisegate na najboljše storitve  
v izbranih objektih.

http://www.kompas.si/


DODATNE INFORMACIJE
Cena avtobusnega prevoza je navedena na osebo za povratno 
vozovnico ter vključuje prevoz na navedenih relacijah, cestne 
pristojbine, trajektni prevoz ter transfer do hotela. Obvestilo 
o točni uri in kraju odhoda avtobusa gosti prejmejo 3 dni pred 
odhodom. Na avtobusu ni sedežnega reda. Ob rezervaciji 
je mogoče podati željo na katerem sedežu želite sedeti. 
Spremljevalec na avtobusu bo vaše želje, če bo mogoče, 
upošteval. Trajanje prevoza se lahko skrajša ali podaljša 
v odvisnosti od intenzitete prometa. Potniki izstopijo iz 
avtobusa in ponovno ob odhodu vstopijo pred hotelom, razen 
če to zaradi dovoznih poti ali zamud pri prevozih ni mogoče. V 
tem primeru izstopijo in vstopijo na dogovorjenem mestu in 
sami prinesejo ali odnesejo prtljago z dogovorjenega mesta. 
V primeru, da je število potnikov manjše od 35, si pridržujemo 

pravico do odpovedi prevoza ali do združevanja linij. Minimalno 
število potnikov za odhod oz. povratek avtobusa z določenega 
odhodnega mesta je 10. V primeru manjšega števila potnikov si 
pridržujemo pravico do odpovedi prevoza iz določenega kraja. 
Potniki v tem primeru niso upravičeni do odpovedi aranžmaja, 
ampak morajo vstopiti na vnaprej določenih potrjenih vstopnih 
mestih. Na vseh avtobusnih prevozih prevoz hišnih ljubljenčkov 
ni dovoljen. Doplačilo za avtobusni prevoz kot samostojno 
storitev je 20 %.
POTEK LINIJE 1:
Avtobusi bodo prehajali slovensko-hrvaško mejo na 
Obrežju. Vožnja od Zagreba proti Splitu se izvaja po 
avtocesti. V primeru zastojev na avtocesti, ali na mejnem 
prehodu Obrežje, se prevoz izvede po magistralni cesti 
preko Metlike do Splita. Avtobusi bodo predvidoma prispeli 

v pristanišče Split cca. 2 uri pred odhodom trajekta za otoke 
Brač, Vis, Hvar in Korčulo. Potniki, ki potujejo na Korčulo, 
Hvar, Vis in Brač izstopijo v pristanišču v Splitu, saj avtobus 
ne pelje na otok, in se s prtljago vkrcajo na trajekt. Na otoku 
Hvar (pristanišče Stari Grad), na otoku Brač (pristanišče 
Supetar), na otoku Vis (pristanišče Vis) in na otoku Korčula 
(pristanišče Vela luka) potnike pričaka kombi, avtobus ali 
ladjica, ki jih odpelje do hotela. V obratnem vrstnem redu to 
velja za povratek.
POTEK LINIJE 2:
Avtobusi bodo prehajali slovensko-hrvaško mejo na Obrežju. 
Vožnja od Zagreba proti Splitu se izvaja po avtocesti do 
Makarske in nato naprej po magistralki do Črne gore. V primeru 
zastojev na avtocesti, ali na mejnem prehodu Obrežje, se prevoz 
izvede po magistralni cesti preko Metlike do Črne gore.

Cena vključuje: povratni avtobusni prevoz do izbranega kraja za potnike, ki so pri Kompasu rezervirali nastanitev.
Popusti: otroci do 2. leta BREZPLAČNO; otroci do 12. leta 50 %. • Vozni red: časi odhodov in povratkov so informativni. Pridržujemo si pravico  
do sprememb voznega reda. V primeru sprememb bomo prijavljene potnike obveščali po pošti, v primeru sprememb v zadnjem trenutku pa telefonsko.

linija lošinj
(otok lošinj)

Vsako soboto vas bomo iz Maribora, Celja, 
Ljubljane in Postojne odpeljali na otok Lošinj  
v času od 26.3 do 29. 10. 2016.

Št. produkta: B 8818/8819

linija 1  
(dalmacija)

Vsako soboto zjutraj od 11. 6. do 17. 9. 2016 vas  
bomo iz Maribora (avtobusna postaja), Celja 
(dvorana Zlatorog), Ljubljane (postajališče  
Dolgi most) in Čateža (Petrol na avtocesti)  
peljali v Dalmacijo. Prevoz iz Splita na otoke  
Brač in Hvar je s trajektom.

Št. produkta: B 47603/47604.

linija 2  
(bosna, črna gora)

Vsak petek zvečer od 10. 6. do 16. 9. 2016 
vas bomo iz Maribora (avtobusna postaja),  
Celja (dvorana Zlatorog), Ljubljane (postajališče 
Dolgi most) in Čateža (Petrol na avtocesti)  
peljali v Neum in Črno Goro.

Št. produkta: B 47605/47606.

Počitniški cilj
Cena  

v €/osebo

Vodice, Šibenik 85

Otok Brač (Supetar) 95

Otok Hvar (Stari Grad) 95

Otok Hvar (Jelsa) 99

Makarska 89

Počitniški cilj
Cena  

v €/osebo

Neum 99

Črna Gora 99

Čas 
odhoda

Čas 
povratka

Cena   
v €/osebo

Maribor   
(AP Mlinska, zun. stran)

4.30 21.00 59

Celje   
(dvorana Zlatorog)

5.15 20.15 59

Ljubljana   
(post. Dolgi most)

6.30 19.00 59

Postojna 
(avtobusna postaja)

7.20 18.30 59

Mali Lošinj 
(otok Lošinj)

12.30 13.30 59

organiziran avtobusni prevoz
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Vsak teden brezskrbno na počitnice
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Z Montenegro Airlines vsak petek in nedeljo iz 
Ljubljane v Podgorico.

Cena v €/osebo

Petrovac, Sutomore 189€

Budva 199 €

Bečiči 199 €

Herceg Novi, Tivat, Ulcinj 220 €

v črno goro z letalom 
Cena vključuje: povratno letalsko vozovnico in organiziran prevoz iz letališča v Podgorici do izbranega hotela in nazaj, 
letališke in varnostne pristojbine
Brezplačno: za otroke do 2. leta starosti brez lastnega sedeža (obvezno doplačil letaliških pristojbin).
Navedene cene letalskih prevozov in znesek letaliških pristojbin so informativne narave. Končni obračun bo narejen 
ob izstavitvi letalske vozovnice. 
Opomba: rezervacija letalske vozovnice je možna samo ob rezervaciji hotelske namestitve.

www.kompas.si  7

Vsak teden brezskrbno na počitnice
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Kompasovi klubi
V Kompasu smo že 65 let del čudovitih zgodb 
o počitnicah na Jadranu.
Najpomembnejši pri tem ste vi, vaša družina 
in vaši najbližji. 

Klub Kraj Termin Stran

Mini Medulin 11. 6. - 17. 9. 2016 60

Zlati Medulin 11. 6. - 25. 6. 2016, 27. 8. - 10. 9. 2016 60

Družinski Rabac 25. 6. - 27. 8. 2016 66

Zlati Rabac 18. 6. - 2. 7. 2016, 27. 8. - 17. 9. 2016 66

Zlati Mali Lošinj 7. 5. - 25. 6. 2016, 3. 9. - 22. 10. 2016 90

Mini Mali Lošinj 25. 6. - 27. 8. 2016 91

Družinski Vodice 25. 6. - 27. 8. 2016 116

Zlati Vodice 11. 6. - 25. 6. 2016, 27. 8. - 10. 9. 2016 116

Mini Jelsa 25. 6. - 27. 8. 2016 136

Zlati Jelsa 18. 6. - 25. 6. 2016, 3. 9. - 10. 9. 2016 136

Mini Gradac 25. 6. - 27. 8. 2016 150

Zlati Gradac 11. 6. - 25. 6. 2016, 27. 8. - 10. 9. 2016 150

Družinski Sutomore 25. 6. - 27. 8. 2016 180

Zlati Sutomore 11. 6. - 25. 6. 2016, 27. 8. - 10. 9. 2016 180

Vsakdo ima povsem drugačne želje: nekateri si napolnijo 
baterije tako, da se prepustijo sončnim žarkom in bučanju valov, 
drugi, zlasti mladi, pa nikakor ne morejo biti pri miru. In tudi 
tukaj se lahko zanesete na Kompas. 

Poleg dodatnih dogodivščin, ki jih ponujamo v počitniških 
krajih, so v Medulinu, Rabcu, Malem Lošinju, Vodicah, Hvaru, 
Makarski rivieri in kot letošnja novost Črni gori, na voljo tudi 
Kompasovi klubi, ki so že leta prava uspešnica.

V naših družinskih klubih si boste starši lahko vzeli čas zase, 
podnevi uživali na plaži, vedoč, da so najpomembnejši mali/
mladi ljudje v vašem življenju varni in da se prav lepo zabavajo 
v družbi Kompasovih animatorjev, ki bodo poskrbeli za mnogo 
zanimivih dejavnosti. Seveda pa je na voljo obilo razvedrila za 
vso družino, da se boste povezali še na čisto nov način.

Letos pa velja posebej opozoriti tudi na Kompasove klube  
za zlato življensko obdobje, ki potekajo na istih lokacijah kot 
družinski klubi, toda pred glavno sezono, ko je vse še zelo sveže, 
in po vrhuncu poletnega vrveža, ko se stvari spet malce umirijo.

Prepričani smo, da boste v pestri ponudbi našli tudi nekaj zase 
in da si boste lahko ukrojili pravi dopust po meri, po kompasu 
svojega srca.

Toplo vabljeni v Kompasovo »družino«!

MINI

DRUŽINSKI

ZLATI

http://www.kompas.si/
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Slovenija je dežela tisočerih lepot in 
dobrot, ki nas vabi, da jih okusimo.

Slovenija

10  www.kompas.si

Slovenija, zeleno srce Evrope, je edina država, ki združuje sredozemski in alpski svet, panonsko nižino in kras. Njene tako zelo 
slikovite in raznolike pokrajine ter mesta vsakokrat presenetijo in dajejo svojevrsten pečat. S pogledom na morje objamemo 
mogočne alpske vrhove. Bližina nasprotij in razlik nikoli ne razočara. Najgloblja kraška brezna se spogledujejo s strmimi stenami, 
zaobljenim gričevjem in tišino gozdov. V globini čudovitih jezer, širini ravnic in žuborenju mogočnih slapov se spočije oko. 
Večstoletna tradicija se prepleta s sodobnostjo. Prav na vsakem koraku je čutiti ritem jezika domačinov, njihove kulture, 
povezanosti in izjemne skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Njihova gostoljubnost in prijaznost zagotavlja prijetno 
bivanje in počutje.

http://www.kompas.si/
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zakaj ostati v Sloveniji?
• Slovensko Primorje in benečansko gotska arhitektura obalnih mest, ki so najbolj 

nališpana ob sončnih zahodih.
•  Dežela term in termalnih vrelcev v naravnem in sproščujočem okolju z zdravilnimi 

lastnostmi., kjer se prepletata večstoletna tradicija in inovativnost sodobnosti. 
Blagodejnost termalnih vod so prvi odkrili že Rimljani.

•  Odlična smučarska destinacija. V eni uri se lahko iz zasneženih hribov in čudovitih 
snežnih prog pripeljete naravnost do morja.

•  Dežela gozdov z več kot 10.000 kilometrov označenih pohodniških poti.
•  Ena izmed vodnato najbolj bogatih držav v Evropi, z nešteto priložnosti za športne, 

sproščujoče, adrenalinske in druge dogodivščine.
• Na vsakem koraku gostoljubni in prijazni domačini.

koper

radenci

terme ptuj

terme banovci

moravske toplice

terme lendava
mala nedelja

terme olimiarimske terme

bled

terme čatež

izola
portorož

strunjan

http://www.kompas.si/
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Strunjan

hotel salinera 4*
Lega: v manjšem zalivu, sredi zelenja. Plaža: travnata, 
betonirana, mestoma prodnata, tudi za otroke; 
bar na plaži, ležalniki (doplačilo). Bazen: notranji 
bazen z morsko vodo (zaprt v juliju); zunanji bazen 
(nepravilne oblike) z morsko vodo, tudi za otroke 
(odprt 15. 6. - 15. 9.). Nastanitev: • sobe standard 3*: 
telefon, sat TV, kopalnica (sušilnik za lase) • superior 
sobe 4*: klimatska naprava, telefon, sat TV, mini bar, 
kopalnica (sušilnik za lase), balkon.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 

Hotelska ponudba: restavracija, recepcija, terasa 
s plesno glasbo (v sezoni), notranji bazen, savne, 
wellness center, energijski park, možnost izposoje 
koles; parkiranje v garažni hiši ali na parkirišču pred 
hotelom.  
Prihod: po 14.00, odhod do 10.00; ob prihodu se 
prijavite na recepciji hotela.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 10.

apartmaji salinera 2*
LLega: na vzpetini, v bližini hotela Salinera, lep 
razgled na soline. Plaža in bazen: gl. opis hotela 
Salinera; dostop do plaže 200 m. Nastanitev: 1/3+1 
apartma/studio: dnevni prostor s 3 do 4 ležišči (sat 
TV) in kuhinjsko nišo, kopalnica (sušilnik za lase), 
balkon ali terasa (klima za doplačilo) • apartma A5+1: 
klimatizirani; dvoposteljna soba, dnevni prostor s 

3 do 4 ležišči (sat TV) in s kuhinjsko nišo, kopalnica 
(sušilnik za lase), balkon ali terasa. Opomba: prihod 
po 16.00, odhod do 10.00. Dostop do apartmaja z 
avtom le ob prihodu in odhodu (prtljaga); parkirišče 
200m. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).

Cenik: stran 10.

primer apartmaja

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 za termin 

22. 4. – 16.10.2016 pri bivanju 5 noči ali več
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016 za 

termin 22. 4. - 16. 10. 2016 pri bivanju 5 noči in več
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 8 % popust za bivanje 29.5.-10.7.2016
• 5=4 v terminu 25. 9. - 16.105. 2016 za prihode ob 

nedeljah
• Akcije se ne seštevajo med seboj in s popusti za 

zgodnje prijave.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 za termin 

22. 4. – 16.10.2016 pri bivanju 5 noči ali več
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4.2016  za 

termin 22. 4. - 16. 10. 201 pri bivanju 5 noči in več
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 8 % popust za bivanje 29.5.-10.7.2016
• 5=4 v terminu 25. 9. - 16.105. 2016 za prihode ob 

nedeljah
• Akcije se ne seštevajo med seboj in s popusti za 

zgodnje prijave.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

ALL INCLUSIVE za doplačilo v terminu: 18. 6. - 11. 9. 2016
• Polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja), popoldanski 

snack od 16,00 do 17,00 ure, od 10,00 do 22,00 ure 
točene brezalkoholne pijače (gazirani in negazirani 
sokovi), odprto belo in rdeče vino, točeno pivo, kava, 
čaj in lokalne domače žgane pijače, uporaba koles 1 
uro dnevno, animacijski program, uporabo zunanjega 
bazena in hotelske plaže ter ležalnikov na plaži. 
Storitve all inclusive se zaključijo ob 10,00 uri na dan 
odhoda; prihod po 14,00 uri in odhod do 10,00 ure.

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

slovenija

http://www.kompas.si/
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remisens premium hotel metropol 5*
Lega: pribl. 2 km do centra mesta, sredi parka; na 
vzpetini. Plaža: povezava z mostičkom; betonski 
platoji s travo; v morju pesek.  
Nastanitev: sat TV, telefon, kopalnica, klima, 
mini bar. Hotelska ponudba: skupni prostori in 
restavracija, kavni bar, kongresna dvorana, TV-
prostor, frizerski salon, savna, fitnes, razne masaže, 
kozmetični salon, garaža (za doplačilo), zunanji 

bazen (morska voda), notranji bazen. V bližini teniška 
igrišča, mini golf, odbojka, mali nogomet, na plaži 
gril bar, vodni športi, pedalini. Ležalniki, senčniki 
in brisače na terasi pokritega bazena za goste GH 
Metropol brezplačno (do zasedenosti kapacitet). 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo v kraju).

Cenik: stran 11.

remisens hotel lucija 3*
Lega: le 100 m od GH Metropol ter igralnice Grand 
Casino. Plaža: povezana z mostičkom, betonski 
platoji s travo, v morju pesek.  
Bazen: notranji bazen z ogrevano morsko vodo, zaprt 
1.7.-31.8.2016.  
Nastanitev: sobe: telefon, wifi  brezplačno, 
kopalnica, družinske sobe: nekaj sob namenjenih za 
invalide, astmatike, klima.  
Hotelska ponudba: restavracija, aperitiv bar, terasa, 

savna, sejna soba, otroška igralnica Lucyland, dodatna 
oprema za otroke: vozički, otroški sedeži, čelade, 
kolesa za doplačilo. Cena še vključuje: prost vstop 
na plažo in v bazene na plaži (maj-september), prost 
vstop v igralnico Grand Casino, tedenski animacijski 
program - julij, avgust. Hišni ljubljenčki: dovoljeni – 
doplačilo (samo v pritličnih sobah). 

Cenik: stran 11.

primer sobe

primer sobe

Portorož

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1.2016  za termin 

25. 3. - 28. 12. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 28. 2. 2016 za termin 

25. 3. - 28. 12. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 za termin 

25. 3. - 28. 12. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 28. 2. 2016 za termin 

25. 3. - 28. 12. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

priporočamo do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-20%

za zgodnje 
prijave

-20%

slovenija

http://www.kompas.si/
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remisens premium  roža 4*, depandansa
prenovljeno v letu 2016 
Lega: le 50 m od GH Metropol ter igralnice Grand 
Casino. Plaža: povezana z mostičkom, betonski 
platoji s travo, v morju pesek.  
Nastanitev: prenovljene sobe, klimatska naprava, 
sat TV, mini bar, telefon, kopalnica (sušilnik za lase), 
balkon, wifi brezplačno, pisalna miza, sef. Premium 
sobe imajo aparat za kuhanje kave, pri prihodu 
košarica sadja in steklenica vode, sveže cvetje v sobi. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja Remisens 
premium hotelu Metropol.  

Hotelska ponudba: aperitiv bar, terasa.  
Opomba: recepcija in sprejem strank je v Remisens 
premium hotelu Metropol, podzemna garaža - 
doplačilo. Cena še vključuje: prost vstop na plažo 
in v bazene na plaži (junij-september), kopanje v 
pokritem bazenu Remisens premium hotela Metropol 
(ogrevana morska voda 29 ºC). Hišni ljubljenčki: 
dovoljeni (doplačilo v kraju). 

Cenik: stran 12.

smart selection barbara 3* , depandansa
Lega: sredi parka; na vzpetini za hotelom Lucija 
(stopnice); GH Metropol 100 m. Plaža: povezava z 
mostičkom; betonski platoji s travo; v morju pesek. 
Nastanitev: sat TV, telefon, kopalnica.  
Hotelska ponudba: skupni prostori in restavracija, 

kavni bar; terasa, večerja v bližnji restavraciji. 
Opomba: garažna hiša (doplačilo).  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo v kraju).

Cenik: stran 11.

primer sobe

primer sobe

Portorož

slovenija

prim
orje

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 za termin 

25. 3. - 28. 12. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 28. 2. 2016 za termin 

25. 3. - 28. 12. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 (velja za 

termin: 1.4. – 8.10.2016) 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 28. 2. 2016 za termin 

25. 3. - 28. 12. 2016

Brezplačno:
• vsakodnevna hotelska otroška animacija (maj-avgust)
• večerni zabavni program nekajkrat v tednu s 

tematskimi večerjami in živo glasbo
• otroška posteljica za otroke do 3. leta po predhodni 

potrditvi

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

za zgodnje 
prijave

-20%

slovenija

http://www.kompas.si/
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Portorož

grand hotel bernardin 5*
Lega: ob obali. Plaža: betonirana, mestoma 
prodnata. Gostje imajo na plaži pod hotelom 
brezplačno uporabo ležalnika in senčnika, kopalni 
plašč in brisačo. Bazen: notranji bazen GH Bernardin 
predvidoma zaprt v juliju in avgustu.  
Nastanitev: • sobe superior: klimatska naprava, sat 
TV, radio, mini bar, telefon, kopalnica (sušilnik za 

lase). Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 
Hotelska ponudba: 2 restavraciji, kavni bar; savne, 
solarij, fitnes kabinet; dvigalo, parkirišče. Gostje GH 
Bernardin imajo brezplačno parkiranje na zunanjih 
parkiriščih. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 12.

hotel histrion 4* in vile park 3*
Lega: ob obali Hotelskega naselja St. Bernardin. 
Plaža: betonirana, mivkasta in travnata.  
Bazen: zimsko-letni bazeni z ogrevano morsko vodo 
Morski park Laguna Bernardin in Wellness center. 
Nastanitev (hotel) • sobe 4*: klimatska naprava, sat 
TV, mini bar, telefon), kopalnica.  
Nastanitev (Vile Park): • sobe 3*: sat TV, telefon, 

kopalnica. Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 
Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, 
taverna Mediteran, piano bar; zimski vrt; lastna 
garažna hiša. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni – hotel; 
dovoljeni - doplačilo (Vile Park).

Cenik: stran 12.

primer sobe

slovenija

primorje

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 za termin 

22. 4. - 16. 10. 2016 pri bivanju 5 noči in več
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016 za 

termin 22. 4. -16. 10. 2016 pri bivanju 5 noči in več
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 8 % popust za bivanje v terminu 29.5.-10.7.2016
• 5=4 v terminu 25.9.-16.10.2016 za prihode ob nedeljah
• Akcije se ne seštevajo med seboj in s popusti za 

zgodnje prijave.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 za termin 

22. 4. - 16. 10. 2016 pri bivanju 5 noči in več
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016 za 

termin 22. 4. -16. 10. 2016 pri bivanju 5 noči in več
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 8 % popust za bivanje v terminu 29.5.-10.7.2016
• 5=4 v terminu 25.9.-16.10.2016 za prihode ob nedeljah
• 7=6 Hotel Histrion v terminu 30.7.-7.8.2016
• 7=6 hotel Vile Park v terminu 24.7.-6.8.2016
• Akcije se ne seštevajo med seboj in s popusti za 

zgodnje prijave.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

slovenija
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Portorož

hotel neptun 4* 
Plaža: cca 250m trava, položen kamen.  
Nastanitev: sobe: klimatizirane, mini bar, telefon, 
sat-TV, kopalnica.  
Internet: Wi-Fi v celotnem hotelu.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja s solatnim 
bifejem. Hotelska ponudba: restavracija, pokrita 

povezava v bazenski kompleks v Termah & Wellness 
Lifeclass, plaža, garaža – za doplačilo, klubski prostor. 
Hišni ljubljenčki: manjši kužki so dovoljeni – za 
doplačilo.

Cenik: stran 13.

grand hotel portorož 5* 

primer sobe

Plaža: cca 100m trava, položen kamen.  
Nastanitev: v sobah mini bar, telefon, sat-TV, 
kopalnica, klimatizirane. Internet: Wi-Fi v celotnem 
hotelu v času bivanja.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja s bifejem 
predjedi, solat in sladic.  
Hotelska ponudba: dve restavraciji, aperitiv bar, 
klubski prostor, frizerski salon, trgovine, prost vstop 

na plažo Meduza exclusive, hotelska garaža za 
doplačilo, hotel je povezan s termalnim bazenskim 
kompleksom Terme & Wellness Lifeclass Portorož, 
različni bazeni, savne, masaže, terase za sončenje, 
solarij, fitness.  
Hišni ljubljenčki: manjši psi so dovoljeni proti plačilu.

Cenik: stran 12.

primer sobe

slovenija

prim
orje

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 25 % popust za zgodnje prijave do 15. 1.2016 za termin 

5. 6. - 29. 12.2016 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 za termin 

5.6.-29.12.2016 
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 7=6; 14=12 za termin 1.11.-22.12.2016 

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 25 % popust za zgodnje prijave do 15. 1.2016 za termin 

5. 6. - 29. 12.2016 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 za termin 

5.6.-29.12.2016 
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 7=6; 14=12 za termin 1.11.-22.12.2016 

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-25%

za zgodnje 
prijave

-25%

slovenija

http://www.kompas.si/
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Portorož

hotel riviera 4* 
Plaža: cca 50m trava, položen kamen. Nastanitev: 
sobe: klimatizirane, mini bar, telefon, sat-TV, 
kopalnica. Internet: Wi-Fi v celotnem hotelu. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja s solatnim 
bifejem. Hotelska ponudba: restavracija; aperitiv 

bar, Whai Tai center, bazen z ogrevano morsko 
vodo zaprti in odprti bazen, klubski prostor. Hišni 
ljubljenčki: dovoljene manjši kužki – za doplačilo.

Cenik: stran 13

primer sobe

slovenija

primorje

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 25 % popust za zgodnje prijave do 15. 1.2016 za termin 

5. 6. - 29. 12.2016 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 za termin 

5.6.-29.12.2016 
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 7=6; 14=12 za termin 1.11.-22.12.2016 

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 25 % popust za zgodnje prijave do 15. 1.2016 za termin 

5. 6. - 29. 12.2016 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 za termin 

5.6.-29.12.2016 
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 7=6; 14=12 za termin 1.11.-22.12.2016 

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

hotel mirna 4* 
Plaža: cca 300m trava, položen kamen. Nastanitev: 
sobe: klimatizirane, mini bar, telefon, sat-TV, 
kopalnica. Internet: Wi-Fi v celotnem hotelu. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja s solatnim 
bifejem. Hotelska ponudba: restavracija, aperitiv 
bar, skupni prostor, sončna terasa z mini bazenom, 

otroška soab in zunanja otroška igrala, primerno za 
družine, s hodnikom povezan do Term & Wellness 
Lifeclass, garaža proti doplačilu. Hišni ljubljenčki: 
dovoljeni manjši psi – proti doplačilu.

Cenik: stran 14.

primer sobe

do 14. leta 

BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-25%

za zgodnje 
prijave

-25%

slovenija

http://www.kompas.si/
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hotel apollo 4*
prenovljen hotel v aprilu 2014
Plaža: cca 250m peščena, trava, položen kamen. 
Nastanitev: sobe: klimatizirane, mini bar, telefon, 
sat-TV, kopalnica.  
Internet: Wi-Fi v celotnem hotelu.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja s solatnim 
bifejem. Hotelska ponudba: restavracija, aperitiv bar, 

povezave s hodnikom do Term & Wellness Lifeclass, 
garaža proti doplačilu. Hotel je bil popolnoma 
prenovljen v aprilu 2014.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 14.

Portorož

slovenija

prim
orje

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 25 % popust za zgodnje prijave do 15. 1.2016 za termin 

5. 6. - 29. 12.2016 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 za termin 

5.6.-29.12.2016 
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 7=6; 14=12 za termin 1.11.-22.12.2016 

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-25%

primer sobe

slovenija
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hotel haliaetum 4*, hotel mirta 4*, 
depandansa korala/perla/palma/sirena 3*
Lega: v sredozemskem zelenju, naselje iz več hotelov, 
do centra Izole pribl. 1 km.  
Bazen: notranji bazen z ogrevano morsko vodo 
(zaprt v juliju in avgustu) v hotelu Haliaetum.  
Nastanitev - hotel Haliaetum in Mirta: telefon, sat 
TV, mini bar, klimatska naprava, kopalnica (sušilnik za 
lase), vse sobe z balkoni.  
Nastanitev - Depandansa Korala, Perla, Palma, 
Sirena: telefon, sat TV, klimatska naprava, kopalnica 
(sušilnik za lase), delno balkon.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  

Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, plesni 
večeri z živo glasbo (v glavni sezoni), otroško igrišče, 
animacija v glavni sezoni(julij, avgust), frizerski 
salon, savne, masaže, wellness center v hotelu Mirta, 
parkirišče.  
Šport in zabava: 3 teniška igrišča, fitnes, mini golf. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni – za doplačilo samo v 
depandansah (niso dovoljeni v restavraciji in na plaži).

Cenik: stran 14/15.

primer sobe, Hotel Mirta

primer sobe, Depandansa

Hotel Haliaetum

Hotel Mirta

Izola - Simonov zaliv slovenija

primorje

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 za termin 

22. 4. - 16. 10. 2016 pri bivanju 5 noči in več
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016 za 

termin 22. 4. -16. 10. 2016 pri bivanju 5 noči in več
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 8 % popust za bivanje v terminu 29.5.-10.7.2016
• 5=4 v terminu 25.9.-16.10.2016 za prihode ob nedeljah

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

slovenija

http://www.kompas.si/
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aquapark hotel žusterna 3*
Lega: ob obali, na obrobju mesta Koper.  
Aquapark: hotelski bazenski kompleks z notranjimi 
in zunanjimi bazeni; 5 pokritih in 3 zunanji bazeni z 
morsko in sladko vodo: bazen z valovi, otroški bazen, 
whirlpooli, slapovi, tobogani, edinstvene rimsko-irske 
kopeli, savne, masaže, solarij; SPARITUAL - center 
tajskih masaž s programi za dobro počutje in zdravo 
življenje, kardio fitnes. Nastanitev: sobe brez balkona 
(klimatska naprava, TV, mini bar), kopalnica (sušilnik 
za lase); sobe z balkonom: določene sobe s pogledom 

na morje; povezane družinske sobe, suite, apartmaji. 
Internet: brezplačni brezžični internet v avli hotela. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: restavracija s teraso, kavni bar, 
hotelska garažna hiša.  
Zabava: kazino, športno-animacijski program.  
Šport: v bližini je športni center Bonifika.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 15.

hotel delfin 3*
Lega: ob obali v Izoli, do centra mesta 500 m.  
Plaža: urejena, delno betonirana hotelska plaža se 
nahaja med marino in Simonovim zalivom. Od hotela 
je oddaljena 100 m. Plaža ima veliko zelenico in 
zagotovljeno popoldansko senco. Na plaži se lahko 
okrepčate v baru Delfinček.  
Notranji bazen: v notranjem bazenu lahko uživate 
na 160 m2 vodnih površin za plavalce in 140 m2 vodnih 
površin za neplavalce. V vseh bazenih je ogrevana 
morska voda temperature od 30 – 32 stopinj celzij. 
Oblika bazena je elipsa, plavalni bazen je velik 20m 
x 10m, ima dva masažna bazena, masažni slap in 
gobico.  
Nastanitev: hotel nudi 219 udobno opremljenih sob 

z balkonom. Vse sobe imajo tuš/wc, direktni telefon, 
kabelska TV, brezžični internetni priključek, klimatska 
naprava, sušilec za lase.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. Kdor 
ima doplačilo kosilo lahko izbira med tremi meniji. 
Hotelska ponudba: recepcija, hotelska restavracija, 
notranji bazen, zunanji bazen, telovadnica, 
kozmetični salon, fizioterapija, frizerski salon.  
Šport: telovadba v bazenu in telovadnici, rusko 
kegljišče, balinišče, teniška igrišča, odbojka na mivki, 
izposoja pohodniških palic ali kolesa  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 15.

primer sobe

slovenija

prim
orje

Izola, Žusterna

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO (velja za Mini mini 

počitnice)

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

primer sobe

slovenija
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Terme Čatež

hotel terme 4*

hotel čatež 3*

hotel toplice 3*/4*

Lega: v središču Term Čatež.
Nastanitev – sobe brez balkona:  pritličje; klimatska 
naprava, sat TV, mini bar, telefon, brezplačni WiFi, 
kopalnica (sušilnik za lase) • sobe z balkonom: 
klimatska naprava, sat TV, mini bar, telefon, 
brezplačni WiFi, kopalnica (sušilnik za lase, kopalni 
plašč). Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 

Hotelska ponudba: restavracija, restavracija MM 
z jedmi po naročilu, aperitiv bar; terasa; trgovina s 
spominki in časopisi; izleti v okolico.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 16.

Lega: leži v središču Term čatež; s podzemnim 
ogrevanim hodnikom povezan s Hotelom Toplice.
Nastanitev - sobe z balkonom: klimatska naprava, 
telefon, brezplačni WiFi, sat TV, mini bar, sef), 
kopalnica (sušilnik za lase), balkon (razen v pritličju 
terasa) • sobe brez balkona (v starem delu hotela): 
telefon, sat TV, kopalnica.
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.

Hotelska ponudba: povezovalni hodnik do hotela 
Toplice oz. zimske Termalne riviere, restavracija, 
aperitiv bar z recepcijo, internetni kotiček • bazenski 
kompleks: notranji in zunanji bazen nepravilnih oblik, 
terapevtski bazen.
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 16/17.

Lega: v neposredni bližini poletne Termalne riviere, 
povezan z zimsko Termalno riviero.
Nastanitev – Residence ***: sat TV, mini bar, sef, 
telefon, kopalnica (sušilnik za lase), balkon (večina 
sob) • hotel****: klima, sat TV, mini bar, sef, telefon, 
kopalnica (sušilnik za lase), balkon (razen v pritličju 
terasa).
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.
Hotelska ponudba: restavracija, bar v tropskem vrtu, 

Sabai – center tajskih masaž, Pub cabana kafe
Šport: športno rekreacijski center – teniško igrišče v 
dvorani, 6 zunanjih peščenih teniških igrišč, squash, 
bowling, fitnes, namizni tenis, badminton.
Hišni ljubljenčki: dovoljeni v Residence*** za 
doplačilo (25 €/pes/mačka na vrvici/dan).

Cenik: stran 16.

primer sobe

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

slovenija
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hotel savica  3*
Posebnost hotela: je prvi družinam prijazen/
namenjen hotel v Sloveniji z bogato ponudbo, 
posebej prilagojeno družinam z otroki.  
Lega: na vzpetini v središču Bleda, v neposredni 
bližini Hotela Golf. Nastanitev-sobe:  90 sodobno 
opremljenih sob in 14 apartmajev s kuhinjsko 
nišo. Družinam je na voljo nastanitev v med 
seboj povezanih družinskih sobah ali v sobah z 
dvema dodatnima ležiščema (pograd). Vse sobe 
so klimatizirane in imajo kabelsko televizijo, telefon, 
priključek za internet, mini bar, sef, balkon, kopalnico 
s kadjo ali prho in sušilnik za lase,  wireless internet v 
hotelski avli. Prehrana: samopostrežni zajtrk v Hotelu 
Savica, penzionska večerja v sosednjem Hotelu Golf. 
Ponudba za otroke: darilo za dobrodošlico, otroška 
igralnica, računalniški kotiček, bogat brezplačen 

animacijski program v času šolskih počitnic, otroške 
delavnice in druge organizirane otroške aktivnosti, 
možnost izposoje iger in opreme, športno-rekreativne 
in izletniške aktivnosti v okolici.
Wellness ponudba: brezplačna uporaba bazenov 
in popust na uporabo savn v Wellnessu Živa v 
sosednjem  hotelu Golf. Storitve sprostitvenega 
centra (masaže, kopeli, lepotne nege,…) – proti 
plačilu. Šport in zabava: igrišče za golf v oddaljenosti 
cca 4 km, mini golf v oddaljenosti cca. 400 m.. 
Smučišče Straža (2 žičnici) v neposredni bližini, lastno 
drsališče pred Kavarno Park (predvidoma  15.11. do 
28.2.2016) v oddaljenosti cca. 500 m.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 17.

hotel golf 4* superior

Lega: na vzpetini v središču Bleda, v neposredni 
bližini Hotela Savica.
Bazen: bazeni z ogrevano termalno vodo, se 
nahajajo v dveh ravneh povezanih s toboganom 
Nastanitev-sobe:  150 sodobno opremljenih sob, 
kabelska TV, priključek za internet, telefon, mini bar, 
balkon, kopalnica ima kad ali prho, wc, sušilnik za 
lase, nekatere sobe imajo pogled na jezero, wireless 
internet v hotelski avli.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, banketna 
dvorana, največji konferenčni center na Bledu, 

aperitiv bar, a la carte restavracija Veranda,  animacija 
za otroke v določenih terminih, parkirišče.  
Šport in zabava: igrišče za golf v oddaljenosti cca 
4 km, mini golf v oddaljenosti cca. 400 m. Smučišče 
Straža (2 žičnici) v neposredni bližini, lastno drsališče 
pred Kavarno Park (predvidoma 15.11. do 28.2.2016) 
Wellness ponudba: Wellnessa Živa (notranji bazeni, 
svet savn, Center lepote kjer si lahko privoščite razne 
masaže, kopeli, lepotno nego).  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 

Cenik: stran 17.

Bled

do 6. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

slovenija
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Rimske Terme

hotel sofijin dvor 4*

hotel zdraviliški dvor  4*

hotel rimski dvor 4*

Lega: Rimske Toplice, hotelski kompleks ima pogled 
na hribovito zaledje, skrivnostno reko Savinjo 
in neokrnjeno naravo Bazeni: možnost kopanja 
v zunanjem in notranjem bazenu in številnih 
whirlpoolih v bazenskem kompleksu Hotela Rimski 
dvor. Wellness center: Dežela savn Varinia (finska, 
turška, infra, rimska savna), Fitness center,Historični 
del vodnih nimf (termalne kopeli),  sprostitveni 
programi, beauty center (manikura, pedikura, nega 
obraza in telesa, anticelulitni tretmaji), Wellness 
center Amalija (vse vrste in tehnike masaž). 
Nastanitev - sobe: telefon, sat TV, radio, klima, 
mini bar, sef, brezplačni internet, kopalnica (kad ali 
prha,wc), balkon, sušilnik za lase, kopalni plašč in 
copati. Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja 
(bogat samopostrežni bife), večerjo je po dogovoru 
možno zamenjati za kosilo.  

Hotelska ponudba: osrednja 
hotelska recepcija, restavracija 
cesarja Ferdinanda, a la cart 
restavracija Sofija, kavarna princese 
Viktorije, Wellness center Amalija, Medicinski center 
Valetuda, Kongresni center, Dežela savn Varinia, 
Fitness center, Historični del vodnih nimf, Ruska steza 
(nordijska hoja), Vladimirjev park (piknik prostor), 
pitnik termalne vode, igralnica za otroke, zunanja 
igrala za otroke v parku, Kozmetični center.  Šport: 
možnost izposoje koles, nordijskih palic,  v okolici 
kompleksa po predhodni najavi je možno splavarjenje, 
tenis, odbojka na mivki, jahanje, pohodništvo, izleti 
v okolici (možnost organiziranega prevoza). Hišni 
ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 17.

Lega: Rimske Toplice, hotelski kompleks ima pogled 
na hribovito zaledje, skrivnostno reko Savinjo in 
neokrnjeno naravo. Bazeni: možnost kopanja 
v zunanjem in notranjem bazenu in številnih 
whirlpoolih v bazenskem kompleksu Hotela Rimski 
dvor. Wellness center: Dežela savn Varinia (finska, 
turška, infra, rimska savna), Fitness center,Historični 
del vodnih nimf (termalne kopeli),  sprostitveni 
programi, beauty center (manikura, pedikura, nega 
obraza in telesa, anticelulitni tretmaji), Wellness 
center Amalija (vse vrste in tehnike masaž). 
Nastanitev - sobe: telefon, sat TV, radio, klima, 
mini bar, sef, brezplačni internet, sušilnik za lase, 
kopalni plašč in copati, kopalnica (kad ali prha, wc). 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja (bogat 
samopostrežni bife), večerjo je po dogovoru možno 

zamenjati za kosilo. Hotelska 
ponudba: osrednja hotelska 
recepcija, Restavracija cesarja 
Ferdinanda, A la cart restavracija 
Sofija, Kavarna princese Viktorije, Wellness center 
Amalija, Medicinski center Valetuda, Kongresni center, 
Dežela savn Varinia, Fitness center,Historični del 
vodnih nimf, Ruska steza (nordijska hoja), Vladimirjev 
park (piknik prostor). Šport: možnost izposoje koles, 
nordijskih palic,  v okolici kompleksa po predhodni 
najavi je možno splavarjenje, tenis, odbojka na 
mivki, jahanje, pohodništvo, izleti v okolici možnost 
organiziranega prevoza). Hišni ljubljenčki: dovoljeni 
– za doplačilo 15 €/dan.

Cenik: stran 18.

Lega: Rimske Toplice, hotelski kompleks ima pogled 
na hribovito zaledje, skrivnostno reko Savinjo in 
neokrnjeno naravo 
Bazeni: zunanji, notranji bazen in številni whirlpooli v 
bazenskem kompleksu Hotela Rimski dvor. Wellness 
center: Dežela savn Varinia (finska, turška, infra, 
rimska savna), Fitness center Spartakus,Historični del 
vodnih nimf (termalne kopeli),  sprostitveni programi, 
beauty center (manikura, pedikura, nega obraza in 
telesa, anticelulitni tretmaji), Wellness &Spa center 
Amalija (vse vrste in tehnike masaž). Nastanitev 
- sobe: telefon, sat TV, radio, klima, mini bar, sef, 
brezplačni internet, kopalnica (prha,wc), sušilnik za 
lase, kopalni plašč in copati
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja  
Hotelska ponudba: osrednja hotelska recepcija, 

restavracija cesarja Ferdinanda, a 
la cart restavracija Sofija, kavarna 
princese Viktorije, Wellness center 
Amalija, Medicinski center Valetuda, 
Kongresni center, Dežela savn Varinia, Fitness 
center,Historični del vodnih nimf, Ruska steza 
(nordijska hoja), Vladimirjev park (piknik prostor), 
pitnik termalne vode, igralnica za otroke, zunanja 
igrala za otroke v parku, Kozmetični center.  
Šport: možnost izposoje koles, nordijskih palic,  v 
okolici kompleksa po predhodni najavi je možno 
splavarjenje, tenis, odbojka na mivki, jahanje, 
pohodništvo, izleti v okolici (možnost organiziranega 
prevoza). Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

Cenik: stran 17.

primer sobe

do 12. leta 
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do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 
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wellness hotel sotelia 4* superior 

Dobro je vedeti: s podzemnim hodnikom je povezan 
z bazeni Wellnessa Orhidelia, Wellness centra 
Termalija, s Hotelom Breza in Aparthotelom Rosa
WELLNESS ORHIDELIA – najnovejši in 
najsodobnejši del Term Olimia, 1000 m² vodnih 
površin, 5 savn s posebnimi sauna programi, 
bazeni: masažne ležalniki, gejziri, whirlpooli, počasna 
reka, svetlobna jama, podvodna glasba in koncerti; 
posebni načini pomlajevanja in sprostitve: zvočne 
terapije s planetarnimi gongi, sprostitev z zvokom 
kristalnih posod, dihalne vaje za pravilno dihanje. 
Lega: Terme Olimia, v neposredni bližini Podčetrtka 
in Olimja. Sobe: sat -TV, telefon, minibar, radio, prha/
WC, sušilnik za lase, sef, klima, balkon, možnost 

povezanih sob. Obroki: samopostrežni zajtrk, kosilo 
in večerja. Ponudba: restavracija Gratiola, bar Barago, 
vinoteka Virstain , wellness center Spa Armonia, 
kongresni center Olimia, garažna hiša, trgovina s 
časopisi, frizerski salon, otroška igralnica s knjižnico. 
Šport: fitnes, Tai Chi in Chi Gong, nordijska hoja, 
pozdrav soncu, plavanje, aqua aerobika, telovadba 
za dobro jutro, športni park Gaj, označene kolesarske 
poti in pešpoti, golf igrišče v kraju Olimje, 2 km od 
hotela. Hišni ljubljenčki: dovoljeni v določenih sobah 
/ doplačilo.

Cenik: stran 18.

hotel breza 4*
Lega: Terme Olimia, v neposredni bližini Podčetrtka 
in Olimja
Sobe: obnovljene: sat. TV, telefon, minibar, prha/
WC, sušilnik za lase, sef, klima, delno z balkonom; 
možnost bivanja v antialergijski sobi
Obroki: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja.
Ponudba: Hotel Breza v 2009 popolnoma prenovljen 
in dograjen, restavracija, aperitiv bar, frizer, kongresna 
dvorana Beresta, prodajalna časopisov in spominkov, 

Center zdravja Olimia, bazen s termalno vodo Vodian
Šport: fitnes, Tai Chi in Chi Gong, nordijska hoja, 
pozdrav soncu, plavanje, aqua aerobika, telovadba 
za dobro jutro, športni park Gaj, označene kolesarske 
poti in pešpoti, golf igrišče v kraju Olimje, 2 km od 
hotela.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 

Cenik: stran 18.

primer sobe Breza

Terme Olimia

primer sobe Sotelia

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 
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primer sobe

Mala Nedelja - Ljutomer

hotel bioterme 4* 
Lega: Bioterme se nahajajo na mirni lokaciji v kraju 
Mala Nedelja.  Ponudba Termalnega parka: Za 
sprostitev in rekreacijo je na voljo 2000 m2 vodnih 
površin, od tega 9 zunanjih in 5 notranjih bazenov. 
Uživate lahko v radostih hitre reke, plavalnih in 
večnamenskih bazenih, masažnih bazenih in bazenih 
za mirovanje, prijetnem zalivčku in otroškem 
bazenu. Razvajate se lahko  v wellness centru, kjer 
vam ponujajo: sodobno opremljeni fitnes; svet 
savn, zunanja in notranja finska savna, infra, turška 
in zeliščna savna, sprostitveni prostor in velika 
sončna terasa; masažni salon in lepotni salon. V 
Termalnem parku Bioterme je odlična restavracija 
z bogato kulinarično ponudbo in pestro izbiro 
pijač. Termalni park in hotel sta povezana z veznim 
hodnikom, kjer je možen prehod v kopalnih plaščih. 
Nastanitev: Sobe (tudi družinske) ponujajo vso 
udobje 4* hotela, hkrati pa so energetsko čiste; 
brez elektro smoga, opremljene z masivnim lesenim 
oljenim pohištvom, tla so obložena z voskanim 
lesenim podom in  pobarvane z okolju prijaznimi 
barvami.  Hotel je zgrajen po standardih eko 

marjetice in je energetsko samozadosten.  
V vsaki sobi je: sodobna kopalnica s tušem ali kadjo, 
wc-jem, sušilnikom za lase, higienskimi pripomočki, 
kopalni plašč, digitalna televizija, dostop do interneta 
WiFi, telefon, minibar, klimatska naprava, sef, 
balkon ali terasa s čudovitim pogledom na okolico. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.
Hotelska ponudba: hotelska restavracija, à la carte 
restavracija, prostori za medicinske storitve, zaprti 
in odprti hotelski bazeni na skupno 2000 m2 vodnih 
površin, velika sončna terasa, večnamenska dvorana, 
ki je primerna za organizacijo vseh vrst prireditev, 
praznovanj, dogodkov…, konferenčna dvorana, sejna 
in banketna soba, fitnes, otroški kotiček, vinoteka, 
garažna hiša, velik parkirni prostor pred hotelom in 
najmodernejše postajališče za avtodome v Sloveniji. 
Šport in zabava: fitnes center, pester dnevni 
program animacije.   
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 18.

do 12. leta 

BREZPLAČNO
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Zdravilišče Radenci

hotelski kompleks radin 4* in izvir 3* 
Lega: Zdravilišče Radenci se je razvilo ob bogatih 
izvirih mineralne vode, v zeleni pokrajini žitnih polj 
in vinorodnih gričev ob reki Muri. Radenci so odlično 
izhodišče za potep po vinorodni regiji radgonsko-
kapelskih in jeruzalemskih goric, za vožnjo z brodom 
čez reko Muro, obisk Otoka ljubezni, Krajinskega 
parka Goričko ali popoldanski potep v bližnje sosednje 
dežele Avstrijo, Madžarsko ali Hrvaško. 
Bazeni: bazenski kompleks s sistemom bazenov 
na 1.460 m2. Sestavljajo ga: notranji plavalni bazen 
(25 m) z navadno, vendar rahlo ogrevano vodo do 
29°C, notranji in zunanji termalni bazen od 33-34°C, 
notranji bazen s  toplimi vrelci do 37°C, čofotalniki za 
otroke z navadno, ogrevano 28°C in termalno vodo 
33-34°C, bazen za knajpanje s hladno vodo.
Wellness: 6 različnih savn (dve finski, turška, zeliščna, 
infrardeča in tilarij) ter solarij. Klasične masaže, 
ayurveda masaže, stone masaže, nega rok in obraza, 
storitve na vodnem ležišču concerto; NOVO: LUX 
masaža.

Nastanitev – sobe hotel Radin: telefon, radio, sat-
TV, mini bar, kopalnica (sušilnik za lase, kopalni plašč), 
večinoma francoski balkon. 
Nastanitev – sobe hotel Izvir: telefon, radio, sat-TV, 
mini bar, kopalnica (sušilnik za lase, kopalni plašč), 
balkon. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja z bogato 
izbiro lokalne in mednarodne kulinarike (možnost 
dietne in vegetarijanske prehrane). Vsak od hotelov 
ima svojo restavracijo.
Hotelska ponudba: recepcija za vsak hotel posebej, 
klimatizirana restavracija, pitni salon z naravno 
mineralno vodo, Stil bar, kavarna Swing, nova kavarna 
Izvir, trafika, kozmetični in frizerski salon, pedikura, 
studio za fitnes, hotelska animacija.
Šport: kolesarske steze, odbojka na mivki, mini golf, 
kegljanje, teniška igrišča, plavanje, nordijska hoja, peš 
poti. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 19.

primer sobe, Hotel Izvir

do 12. leta 
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bungalovi terme ptuj 3*
Lega: v neposredni bližini termalnega parka, pribl. 200 m. 
Nastanitev – sobe: na voljo je 20 sob sredi zelene 
oaze, vsaka soba sprejme 2-4 osebe. Sobe so 
opremljene po standardih hotelskih sob (kabelska TV, 
telefonski priključek, hladilnik, kopalnica). Prehrana: 
samopostrežni zajtrk, za kosilo ali večerjo izbor 

samopostrežnih menijev v restavraciji Zila. Šport: 
golf, tenis, košarka, odbojka na mivki, namizni tenis, 
kolesarjenje, nordijska hoja.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni manjši (doplačilo).

Cenik: stran 19.

grand hotel primus 4* superior

Lega: na obrobju mesta Ptuj. Bazen: hotelsko 
kopališče s termalno vodo – Vespasianus obsega 
bazen z zunanjim izhodom, otroški bazen in 2 
whirlpoola. Čare rimske termalne tradicije boste 
lahko zaužili tudi v savnah in kopelih Flavia (finska, 
aroma in solna savna, ledena jama), v Imperiumu 
dobrega počutja pa vas bodo terapevti negovali v 
kraljevskem slogu. Izbrana okolja rimske, orientalske, 
japonske, zeliščne, egipčanske, tajske in vinske sobe 
bodo pripomogla k vaši sprostitvi in krepitvi telesa, 
poživitvi uma in duha z masažami, termalnimi 
kopelmi, oblogami, nego obraza in telesa ter 
raznovrstnimi sprostitvenimi tehnikami. Preverite 
najugodnejšo ponudbo tretmajev za oblikovanje 
telesa Med Contour ter pomlajevanje kože obraza – 

Med Visage in Med Oxy. Nastanitev – sobe: klimatska 
naprava, telefon, priključek za internet (brezplačen), 
sat TV, mini bar, sef; večina sob z balkonom, kopalnica 
s tušem (kopalni plašč, sušilnik za lase); v kopalnicah 
s kadjo je termalna voda ali masažna prha. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska ponudba: 
restavracija, recepcija, jedilnica, bar, à la carte 
restavracija, nočni klub, termalno kopališče, svet 
savn, seminarske dvorane, ob hotelu parkirišče, prost 
dostop do interneta.  Šport: golf, tenis, košarka, 
odbojka na mivki, namizni tenis, kolesarjenje, 
nordijska hoja. Hišni ljubljenčki: dovoljeni v izbranih 
sobah (doplačilo v kraju samem). 

Cenik: stran 19.

primer sobe

Terme Ptuj

do 6. leta 

BREZPLAČNO

do 6. leta 
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hotelsko naselje (depandansa)  zeleni gaj 3* 
Lega: Banovci
Nastanitev: sobe imajo telefon, kabelsko TV, mini 
bar, kopalnica (tuš/wc, sušilnik za lase), kopalni plašč, 
balkon ali terasa.
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.
Hotelska ponudba: restavracija, aperitiv bar. : 
restavracija, recepcija, frizerski salon, svet savn, 
zunanji in notranji bazen s termalno vodo, zunanji 

rekreacijski bazen z ogrevano vodo, manjši wellness 
center.
Šport: teniška igrišča, namizni tenis, igrišče za 
odbojko, izposoja koles, veliko možnosti izletov po 
Pomurju
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo).

Cenik: stran 20.

hotel zeleni gaj 3*
Lega: Banovci
Nastanitev: sobe imajo telefon, kabelsko TV, mini 
bar, priključek za internet, klimo, sef, kopalnica (tuš/
wc, sušilnik za lase), kopalni plašč, balkon.
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.
Hotelska ponudba: restavracija, recepcija, frizerski 
salon, svet savn, zunanji in notranji bazen s termalno 

vodo, zunanji rekreacijski bazen z ogrevano vodo, 
manjši wellness center.
Šport: teniška igrišča, namizni tenis, igrišče za 
odbojko, izposoja koles, veliko možnosti izletov po 
Pomurju. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 20.

primer sobe

Terme Banovci

primer sobe

do 12. leta 
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do 12. leta 
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Moravske Toplice – Terme 3000

hotel livada prestige 5*

hotel termal 4*

hotel ajda 4* 

Lega: Moravske Toplice
Bazen: lastno kopališče (6 notranjih in zunanjih 
bazenov). 
Nastanitev: sobe (klimatska naprava, sat TV, telefon, 
mini bar, sef, dostop do interneta), kopalnica s 
sušilnikom za lase, sobe prestige imajo črno-termo-
mineralno vodo, kopalni plašč, kopalne brisače, 
balkon
Prehrana: samopostrežni zajtrk in  večerja 

Hotelska ponudba: restavracija, aperitiv bar, 
svet savn (finska, turška, infra rdeča, laconium in 
caldarium), lasten wellness center, fitness, parkirišče 
in garaža za doplačilo.
Šport in zabava: kolesarske steze, teniška igrišča, 
golf igrišče Livada, trim steza, pešpoti.
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 20.

Lega: Moravske Toplice, hotel je povezan s hodnikom 
s centrom sprostitve, lepote in zdravja Thermalium.
Bazen: lastno kopališče z zimskim vrtom ( zunanji in 
notranji bazeni – obnovljen jeseni 2015 )
Nastanitev: sobe (klimatska naprava, sat TV, telefon, 
mini bar), kopalnica  (kad/wc, sušilnik za lase), 
polovica sob ima balkon, brezžični internet v avli 
hotela.

Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.
Hotelska ponudba: klimatiziran hotel, recepcija, 
restavracija, aperitiv bar, terasa, trgovina s spominki 
in časopisom, frizerski salon,  finska savna, parkirišče.
Šport in zabava: kolesarske steze, teniška igrišča, 
golf igrišče Livada, trim steza, pešpoti. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 21.

Lega: Moravske Toplice, hotel je povezan z ostalima 
dvema hoteloma
Bazen: kompleks zunanjih  in notranjih bazenov, 
otroška riviera
Nastanitev: sobe (klimatska naprava, sat TV, telefon, 
mini bar), kopalnica  (sušilnik za lase), večina sob 
balkon, brezžični internet 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, hotel je 
v celoti klimatiziran, Taverna, aperitiv bar , terasa, 
parkirišče, svet savn ( 4) in fitness
Šport in zabava: kolesarske steze, teniška igrišča, 
golf igrišče Livada, trim steza, pešpoti
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 20.

primer sobe

do 12. leta 
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depandansa vivat 4* 
Lega: oddaljeni 50m od hotela.
Nastanitev: 1/2 studio: v velikosti 30 m2, predprostor 
z garderobo, dnevno-spalni prostor, TV, telefon, 
kopalnica, balkon ali terasa, klima. 1/2+2 apartma/
Family: spalnica, dnevni prostor z 2 ležišči, sat-TV, 
telefon, kopalnica, terasa ali balkon, klima.  Prehrana: 

v restavraciji hotela Vivat. Prihod: po 14.00, odhod do 
11.00; ob prihodu se prijavite na recepciji hotela.
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 

Cenik: stran 21.

hotel vivat 4* superior

Lega: na mirni lokaciji, sodobno in prijazno 
opremljeni hotel, ki s svojo bogato ponudbo razvaja 
najsodobnejšega gosta.
Bazen: Iz globin termalnih vrelcev Term Vivat, 
izvira edinstvena zdravilna bela in črna termalna 
voda. Bazenski kompleks Term Vivat obsega cca. 
2.000 m2 vodnih površin z notranjimi in zunanji 
bazeni. Notranji del bazenskega kompleksa, obsega 
rekreacijski bazen z izplavalnim kanalom z termalno 
vodo, whirpooli in otroškim bazenom.
Ločeni notranji bazenski kompleks, z belo in črno 
termalno vodo in nešteto vodnimi masažami ter 
prostornimi počivališči, je namenjen izključno 
odraslim osebam za popolno sprostitev v čudovitem 
bazenskem okolju. V zunanjem delu bazenskega 
kompleksa se nahaja olimpijski bazen s termalno 
vodo, natur bazen z edinstveno črno zdravilno 
termalno vodo in otroški bazen.  
Wellness ponudba: Wellness ponudba temelji na 
petih Kitajskih elementih, na voljo pa so masaže, 
programi za sprostitev, programi za oblikovanje 
telesa. V salonu tajskih masaž Tawan boste doživeli 
dotik Orienta, s 2.500 let staro tajsko tradicijo. 

Nastanitev: dvoposteljna soba, 27 m²; kopalnica 
s prho, sušilnik za lase, LCD TV, telefon, klimatska 
naprava, sef, WiFi (3 €/dan); -družinska soba za 2–4 
osebe, 45 m²; kopalnica s prho, sušilnik za lase, LCD 
TV, telefon, klimatska naprava, sef, WiFi (3 €/dan), 
spalnica s francoskim ležiščem in dnevna soba z 
možnostjo dveh ali več dodatnih ležišč.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. Možnost 
menjave večerje za kosilo; med tednom tradicionalna 
prekmur ska, italijanska in balkanska kuhinja. 
Hotelska ponudba: aperitiv bar, restavracija Vivat, à 
la carte, restavracija Vita ter bazenska restavracija.  
Šport in zabava: izposoja koles, električna kolesa, 
skuterji, električni skuterji (doplačilo), prostor za 
kolesa gostov, namizni tenis, badminton, odbojka na 
mivki. Hotelska elektro polnilna postaja 22 Kwh, za 
električne avtomobile.   
Prihod: po 14.00, odhod do 11.00; ob prihodu se 
prijavite na recepciji hotela.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 21.

primer sobe

Moravske toplice

do 12. leta 
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apartmaji lipov gaj 3*
Lega: v Lendavi.
Bazen: gostom so na voljo notranji in zunanji bazeni 
s termalno-mineralno vodo, na voljo tudi tobogan 
za najmlajše. V poletnih mesecih je na voljo tudi 
olimpijski bazen z dvema toboganoma in drčo.   
Nastanitev: studio za 2 osebi; dnevno-spalni prostor 
z dvema ležiščema (francoska postelja), kuhinjska 
niša z jedilnim kotom, prha/wc, sat TV, telefon, 
balkon ali terasa. Apartma za 2-3 osebe; spalnica s 
francosko posteljo za 2 osebi, dnevna soba s kavčem, 
ki ga lahko raztegnete v ležišče širine 150 cm, sat TV, 
telefon, kuhinjska niša, prha/wc, terasa ali balkon. 
Apartma za 3-4 osebe; spalnica s francosko posteljo 

za 2 osebi, dodatna postelja za tretjo osebo v spalnici, 
dnevna soba s kavčem, ki ga lahko raztegnete v 
ležišče (širina 150 cm), sat TV, telefon, kuhinjska niša, 
prha/wc, terasa ali balkon.
Hotelska ponudba: restavracija, obnovljena 
taverna, aperitiv bar, frizerski salon, svet savn, 
oddelek zdravstva, solarij, konferenčni prostori, 
fitnes, animacija energijski park. Šport in zabava: 
kolesarjenje, odbojka na mivki, otroško igrišče.
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (manjši psi za doplačilo 
8 €/noč).

Cenik: stran 21.

hotel lipa 3*
Lega: v Lendavi.
Bazen: gostom so na voljo notranji in zunanji bazeni 
s termo-mineralno vodo, na voljo tudi tobogan 
za najmlajše. V poletnih mesecih je na voljo tudi 
olimpijski bazen z dvema toboganoma ter drčo. 
Nastanitev: sodobno urejene in opremljene sobe; 
prha/wc, telefon, sat TV, sušilnik za lase, balkon, 
minibar, sef. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 

večerja. Hotelska ponudba: restavracija, taverna, 
aperitiv bar, frizerski salon, svet savn, oddelek 
zdravstva, solarij, konferenčni prostor, fitnes, 
animacija, energijski park.  
Šport in zabava: kolesarjenje, odbojka na mivki, 
otroško igrišče. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 21.

primer sobe

Terme Lendava

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

slovenija

http://www.kompas.si/


Istrske obale res ni treba predstavljati preveč podrobno: 
kjerkoli že boste, boste uživali v edinstveni kombinaciji 
naravnih in kulturnih lepot in resnično bogato turistično 
ponudbo. Spoznajte Umag, ki slovi kot „vrata Hrvaške v 
Evropo”, Poreč in znamenito Evfrazijevo baziliko, Pulo ter 
rimsko areno, prizorišče številnih festivalov in koncertov ali 
pa eno najbolj fotogeničnih mestec v Sredozemlju – Rovinj.

Predstavljajte si pisan vrt s prekrasnim drevjem, prostranimi 
polji, kulturno in zgodovinsko dediščino in obalo, ki jo obliva 
sinje morje. Če bi radi vse to izkusili s svojimi čutili, potem 
morate obiskati Istro.

Istra
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pula

peroj

medulin

motovun

rabac

kanegra

banjole

rovinj

vrsar
funtana

poreč

novigrad

umag
savudrija

brijuni

premantura

zakaj obiskati Istro?
• Zato, ker boste lahko v NP Brioni metali kamenčke v vodo pred Venerinim 

templjem, s čimer si boste zagotovili več sreče v ljubezni, ali pa spoznali 
enkratnega papagaja Kokija;

• Da bi užili srednjeveški čar Motovuna, odkoder se odpira pogled na širne 
vinograde in motovunske gozdove;

• Ker ne želite izpustiti priložnosti obiskati najmanjše mesto na svetu – Hum; 
• Ker enostavno morate poizkusiti domače recepte s podeželja, kakovostna vina 

bogatega in močnega okusa ter neprekosljive istrske tartufe;
• Ker prav tu prirejajo številne koncerte, festivale, razstave ter druge kulturne, 

zabavne in športne dogodke.
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Apartmaji Savudrija

Apartmaji Savudrija

Bungalovi Savudrija

Savudrija

hrvaška

istra

Sobe Moj mir

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 (velja za 

termin: 1.4. – 8.10.2016) 

Brezplačno:
• vsakodnevna hotelska otroška animacija (maj-avgust)
• večerni zabavni program nekajkrat v tednu s 

tematskimi večerjami in živo glasbo
• otroška posteljica za otroke do 3. leta po predhodni 

potrditvi

Lega: v borovem gozdičku; Umag 9 km. Plaža: 
betonirana in delno skalnata. Nastanitev: • A4 
apartma: vsi v prvem nadstropju, 1/2 soba, dnevni 
prostor z 2 ležišči • A6 apartma: v pritličju in v prvem 
nadstropju; dve spalnici, dnevni prostor z dvemi 
ležišči • sobe Moj mir: SAT TV, telefon, kopalnica • 
BGW Savudrija: SAT TV, telefon, kopalnica. V vsakem 
apartmaju: telefon, SAT TV, kuhinjska niša, kopalnica, 
terasa z žarom (apartmaji v pritličju) ali balkon. 
V naselju: recepcija, restavracija, samopostrežna 
trgovina, parkirišče. Zabava: v juliju in avgustu 
animacija za otroke 5-12 let in večerni zabavni 

program. Internet: Wi-Fi v apartmajih, sobah in 
na recepciji proti doplačilu. Šport: teniška igrišča, 
namizni tenis, mini golf, odbojka, izposoja pedolinov. 
Prihod: po 14.00, odhod do 10.00 velja za apartmaje; 
prihod: po 14.00, odhod do 12.00 velja za sobe Moj 
Mir in bungalove Savudrija ; ob prihodu se javite v 
osrednji recepciji naselja. Hišni ljubljenčki: dovoljeni 
samo v apartmajih. Za hišne ljubljenčke je urejen tudi 
del plaže v naselju.  
Spletna stran: www.istraturist.com

Cenik: stran 22.

apartmaji savudrija 3*,  
bungalovi savudrija 3* in sobe moj mir 3*

za zgodnje 
prijave

-20%

http://www.kompas.si/
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Kanegra Resort hrvaškaistra

bungalovi kanegra 2*
Lega: na vzpetini, v mediteranskem zelenju, s 
pogledom na Piranski zaliv; Umag 10 km. Plaža: 
prodnata in skalnata v bližini FKK plaža za naturiste 
; vodni športi. Nastanitev: • B4 bungalov: 1/2 soba, 
dnevni prostor z 2 ležišči (kavč), terasa • B5 bungalov: 
sobe so v pritličju ali v prvem nadstropju; dve sobi 
1/2 ali ena soba 1/2 in 1/1 soba, dnevni prostor z 
enim ali dvema kavčema, terasa • B6 bungalov: dve 
sobi 1/2, dnevni prostor z 2 ležišči (kavč), terasa. 
V vsakem bungalovu: telefon, SAT TV, Wi-Fi, 
kuhinjska niša, kopalnica, terasa; glavno parkirišče. 
V naselju: recepcija, Restavracija (pijača vključena 
v času večerje pri plačilu polpenziona), a la carte 
Restavracija, pizzeria disco bar, samopostrežna 

trgovina, parkirišče. Internet: Wi-Fi v bungalovih 
proti doplačilu in internetni kotiček proti doplačilu. 
Zabava: v juliju in avgustu animacija za otroke 5-12 
let in večerni zabavni program. Šport: za doplačilo 
športni center z 2 teniškimi igrišči, namizni tenis, mini 
golf, izposoja koles, vodni športi, odbojka na mivki, 
večnamensko igrišče. Prihod: po 15.00, odhod do 
10.00; ob prihodu se javite na recepciji naselja.Hišni 
ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo v kraju samem). Za 
hišne ljubljenčke je urejen tudi del plaže v naselju. 
Spletna stran: www.istraturist.com

Cenik: stran 22.

primer bungalova

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 (velja za 

termin: 1.4. – 8.10.2016) 

za zgodnje 
prijave

-20%

http://www.kompas.si/
http://www.istraturist.com/


36  www.kompas.si

apartmaji polynesia 3*
Lega: TN Katoro, v neposredni bližini morja, Umag 
3 km. Plaža: prodnata in kamnita; vodni tobogan 
(doplačilo); bar s prigrizki. Bazen: največji zunanji 
bazen s sladko vodo v Umagu, tudi za otroke; ležalniki 
(brezplačno, omejeno število). Nastanitev: • A3 
studio: dnevno-spalni prostor z zakonsko posteljo 
ali dvema ležiščema in raztegljivim kaučem • A3 
apartma: soba z 2 ležišči, dnevni prostor z ležiščem 
• A4 apartma: soba z dvema ležiščema, dnevni 
prostor z dvosedom • A5 apartma: soba z 2 ležiščema, 
dnevni prostor s 3 ležišči (raztegljiv kavč in raztegljiv 
fotelj) • B2 bungalov: spalnica, terasa z roštiljem • 
B4 bungalov: spalnica, dnevni prostor z 2 ležišči; 
terasa z roštiljem. • B5 bungalov: 2 spalnici, dnevni 
prostor z 1 dvosedom, terasa z roštiljem. V vsakem 
apartmaju in bungalovu: telefon, TV, opremljena 
kuhinjska niša (kavni aparat), kopalnica, terasa z 

žarom ali balkon bez žara. Internet: Wi-Fi na recepciji 
proti doplačilu. V naselju: zunanji bazen za odrasle in 
otroke, samopostrežna restavracija (tudi restavracija 
z jedmi po izbiri z jedilnika), picerija, kavarna, kavni 
bari, restavracija s hitro pripravljeno hrano, kioski z 
različno ponudbo, trgovine, samopostrežna trgovina; 
ambulanta v bližini naselja, frizerski salon; zabaviščno 
središče; v recepciji naselja možnost najema sefa 
(doplačilo). Šport: teniška igrišča, košarka, mini golf, 
izposoja koles in drugo. Prihod: po 14. uri; odhod 
do 10.00; ob prihodu se javite v osrednji recepciji 
naselja. Opomba: dodatno ležišče je možno samo v 
APP A3. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo v kraju 
samem). Spletna stran: www.istraturist.com

Cenik: stran 23.

apartmaji sol katoro 4* 
(prenovljeni apartmaji polynesia) popolnoma prenovljeni apartmaji v letu 2014 

Lega: TN Katoro, v neposredni bližini morja, Umag 
3 km. Plaža: prodnata in kamnita; vodni tobogan 
(doplačilo); bar s prigrizki. Bazen: največji zunanji 
bazen s sladko vodo v Umagu, tudi za otroke; ležalniki 
(brezplačno, omejeno število). Nastanitev: • APP 
1/4 Sup (30 m2): v pritličju ali nadstropju, spalnica 
z zakonskim ležiščem ali dvema ležiščema + dnevni 
prostor z raztegljivim dvosedom. • APP 1/5 Sup (37 
m2): v pritličju ali nadstropju, spalnica z zakonskim 
ležiščem ali dvema ležiščema, dnevni prostor z 
raztegljivim dvosedom in z raztegljivim enosedom. 
V vsakem apartmaju: klimatska naprava, telefon, 
TV, sef, opremljena kuhinjska niša (kavni aparat), 
kopalnica, terasa ali balkon. Internet: Wi-Fi v 
apartmajih in na recepciji proti doplačilu.V naselju: 

zunanji bazen za odrasle in otroke, samopostrežna 
restavracija (tudi restavracija z jedmi po izbiri z 
jedilnika), picerija ob bazenu, kavarna, kavni bari, 
restavracija s hitro pripravljeno hrano, kioski z 
različno ponudbo, trgovine, samopostrežna trgovina; 
ambulanta v bližini naselja,; zabaviščno središče. 
Šport: teniška igrišča, košarka, izposoja koles, 
vodni športi. Najem športnih igrišč in opreme je za 
doplačilo. Prihod: po 14. uri; odhod do 10.00; ob 
prihodu se javite v osrednji recepciji naselja. Hišni 
ljubljenčki: dovoljeni manjši hišni ljubljenčki do 10 
kg (doplačilo v kraju samem). Spletna stran: www.
istraturist.com 

Cenik: stran 23.

Umag - Turistično naselje Katoro

primer bungalova

primer Sup 1/5 apartmaja primer apartmaja

hrvaška

istra

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016  

(velja za termin: 1.4. – 8.10.2016) 

OTROCI:
• otroci do 5. leta imajo polpenzion BREZPLAČNO

Brezplačno:
• otroška posteljica za otroke do 3. leta po predhodni 

potrditvi
• Mini Club za otroke od 5 - 12 let z veliko zabavnih 

aktivnosti (junij-september)

• večerni zabavni program z živo glasbo in tematskimi 
večeri (julij in avgust)

• dnevne športne aktivnosti v organizaciji animatorjev 
Sol hotels (julij in avgust)

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016  

(velja za termin: 1. 4. – 8. 10. 2016) 

OTROCI:
• otroci do 5. leta imajo polpenzion BREZPLAČNO

Brezplačno:
• otroška posteljica za otroke do 3. leta po predhodni 

potrditvi
• Mini Club za otroke od 5. - 12. leta z veliko zabavnih 

aktivnosti (junij-sept.)

• večerni zabavni program z živo glasbo in tematskimi 
večeri (julij in avgust)

• dnevne športne aktivnosti v organizaciji animatorjev 
Sol hotels (julij in avgust)

za zgodnje 
prijave

-20%

za zgodnje 
prijave

-20%

http://www.kompas.si/
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Umag

hotel sol aurora 4*
Lega: sredi borovega gozdička, morje 50 m, Umag 2,5 
km. Plaža: skalnata, betonirana (do 400 m), vodni 
športi (doplačilo), velika travnata površina z bujnim 
sredozemskim rastlinjem. Ležalniki in senčniki na 
plaži za doplačilo. Možen dostop do plaže za invalide. 
Bazen: 2 zunanja bazena s sladko vodo (en otroški), 
“Bellavista” bar s teraso; ležalniki in senčniki v času 
all inclusive ponudbe brezplačno – omejeno število 
le teh. V času polpenziona za doplačilo. Za brisače 
za plažo in bazen je potrebno plačat. Nastanitev: 
v sobah klimatska naprava, telefon, SAT TV, manjši 
hladilnik, sef, kopalnica (sušilec za lase). Internet: 
Wi-Fi na recepciji in internetni kotiček brezplačno. 
Prehrana: all inclusive v času 20. 5. - 9. 9. 16. 
Hotelska ponudba: restavracija (zunanja restavracija 
“Terazza al Mar” - tudi jedi po izbiri z jedilnika), 
aperitiv bar, bar s prigrizki, dvigalo; masažni salon; 
parkirišče (ni varovano) in parkirišče za doplačilo. 

Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna stran: 
www.istraturist.com
Novo v 2015: “Al Mar Večerja” v sklopu all inclusive 
ponudbe je vključena večerja na terasi Al Mar (po 
predhodni rezervaciji in razpoložljivosti, največ 
ena rezervacija v tednu po sobi). Novo od 2014: 
Koriščenje vodnega parka hotela Sol Garden Istra v 
sklopu ponudbe all inclusive, ki vključuje ponudbo 
Kids light all inclusive (izključno za otroke od 5 - 11.99 
let – ob prihodu dobite zapestnico posebej za otroka 
za Kids light all inclusive). Vključeno je: kosilo, pijača, 
sladoled v posebnem prostoru, pijača v animacijskem 
prostoru. Dovoljen vstop samo otrokom z zapestnico 
brez spremstva staršev. Omenjena ponudba je 
dostopna tudi otrokom od 4 - 4.99 let in od 12 - 13.99 
let za doplačilo ob predhodni rezervaciji. 

Cenik: stran 23.

hotel sipar 3*
popolnoma prenovljen v letu 2016

Lega: ob morju, na koncu rta TN Punta; 1 km Umag. 
Plaža: peščena, delno prekrita z betonskimi ploščami 
in mivko v morju; na plaži aperitiv bar, ležalniki in 
senčniki (doplačilo). Bazen: zunanji bazen s sladko 
vodo, 2 manjša otroška bazena, notranji bazen 
(zaprt junij-september).  Nastanitev: v sobah 
klimatska naprava, telefon, SAT TV, kopalnica s 
sušilcem za lase, balkon, sef, wifi, mini bar. Internet: 
wifi v sobah. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja z vključeno pijačo pri večerji iz šankomata. 

Hotelska ponudba: restavracija, aperitiv bar, snack 
bar na plaži; parkirišče proti doplačilo in glede na 
razpoložljivost. Šport in zabava: TN Punta; v bližini 
proti doplačilu teniška igrišča in šola tenisa, možnost 
najema koles, vodni športi, namizni tenis. Hišni 
ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna stran: www.
istraturist.com

Cenik: stran 23.

primer sobe

primer sobe

hrvaškaistra

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016  

(velja za termin: 1. 4. – 8. 10. 2016) 

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Brezplačno:
• otroška posteljica za otroke do 3. leta po predhodni 

potrditvi

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016  

(velja za termin: 1. 4. – 8. 10. 2016) 

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Brezplačno:
• otroška posteljica za otroke do 3. leta po predhodni 

potrditvi
• Mini Club za otroke od 5 - 12 let z veliko zabavnih 

aktivnosti (jun-sept.)

• dnevni zabavni program pod vodstvom animacijskega 
tima Sol hotels

• bogat večerni program

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-20%

za zgodnje 
prijave

-20%
all inclusive
ALL INCLUSIVE (20. 5. - 9. 9. 2016): Samopostrežna 
zajtrk, kosilo in večerja, prigrizek ob bazenu med 11. in 
17. uro, pijača ob obrokih (domače vino, točeno pivo, 
voda, brezalkoholna pijača, kava in čas), pijača v lobby 
baru (med 8. in 24. uro) in na bazenu (med 10. in 18. 
uro): brezalkoholna in lokalna alkoholna pijača, kava, 
čaj; dnevne in večerne aktivnosti za otroke in odrasle, 
ležalniki in senčniki ob bazenu (na plaži za doplačilo), 
brisače za bazen in plažo, tenis, badminton, izposoja 
koles, namizni tenis, pikado, nordijska hoja, razne igre 
(šah, domino).
GOLD INCLUSIVE (proti doplačilu samo v terminu: 
20. 5. - 9. 9. 2016): Vsakodnevna večerja na terasi 
Al Mar v hotelu (med 20. in 22. uro), 20 % popusta v 
restavraciji O Grille v naselju Stella Maris, tuja alko-
holna pijača v baru od 8. do 24. ure, 20 % popusta za 
masaže, uporaba fitnesa in vodnega parka v hotelu Sol 
Garden Istra, ležalniki in senčniki na plaži, 1 x tedensko 
vstop na tematsko večerjo ob bazenu z živo glasbo in 
dodatnim zabavnim programom

http://www.kompas.si/
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hotel melia coral 5* 
romantic & spa hotel - namenjen samo odraslim
Lega: v borovem gozdičku, v naselju Katoro, Umag 3 
km. Plaža: skalnata in betonirana (100 m); ležalniki 
in senčniki brezplačno (omejeno število). Omogočen 
dostop do plaže tudi za invalidne osebe. Bazeni: 
notranji bazen s termalno morsko vodo (zaprt 
julij-september), 2 zunanja bazena z morsko vodo, 
ležalniki in senčniki brezplačno (omejeno število). 
Wellness center: urejen v stilu “Daljnega vzhoda”; 
raznovrstna ponudba eksotičnih masaž, coral fusion 
spa, številne savne (finska, dišeča tajska,...), obloge 
z blatom, nega obraza, whirlpool s kromo terapijo. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, centralno 
gretje, telefon, SAT TV, mini bar, sef, kopalnica (sušilec 
za lase). V hotelu imajo 2 sobi prilagojene invalidnim 
osebam. Internet: Wi-Fi na recepciji, okoli bazena, 

v Beach klubu in v sobah brezplačno. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska ponudba: 
restavracija, taverna, aperitiv bar, wellness center, 
fitnes, frizerski in kozmetični salon, terasa s plesno 
glasbo, parkirišče (ni varovano). Šport in zabava: 14 
teniških igrišč (tudi šola tenisa), vodni športi, odbojka 
na mivki, akvagan, igrišča za rokomet, nogomet in 
košarko ter jahalni center; na voljo najem koles; 
najem športnih igrišč in rekvizitov za doplačilo; 
raznovrstna celodnevna in večerna animacija za 
odrasle, tečaji kuhanja, degustacije sira, olivnega olja 
in vina, prezentacije masaž. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.istraturist.com

Cenik: stran 24.

Umag

primer sobe

primer sobe

primer apartmaja primer sobe

hrvaška

istra

za zgodnje 
prijave

-20%

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016  

(velja za termin: 1. 4. – 8. 10. 2016) 

Brezplačno:
• dnevne aktivnosti pod vodstvom animacijskega tima 

Melia: fitnes, joga, spinning, aerobika (maj-september)
• kuharski tečaji, degustacije, plesni tečaji (maj-

september)
• večerne zabave (jazz, soul in lounge glasba v živo, 

poletne zabave ob bazenu)

http://www.kompas.si/
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Umag

primer apartmaja primer sobe

Lega: v naselju Katoro, obkrožen z borovci in hrasti; 
Umag 3 km. Namestitveni objekti v originalnem 
istrskem slogu. V naselju Resort Sol Garden Istra 
je restavracija (zajtrk, večerja, show cooking), 
restavracija z jedmi po izbiri, aperitiv bar, prostor 
za igre, več manjših trgovin, dvigala, notranji 
bazen, Aqua park, brezplačno hotelsko parkirišče 
(ni varovano) in varovano za doplačilo. Plaža v 
bližini: betonirana, skalnata, tudi za otroke; vodni 
športi (doplačilo). Wellness: “savna park” (turška, 
finska, biosavna z aromatičnimi travami, mokra 
solna savna, sistem za hlajenje,); whirlpool za 12 
oseb, soba za počitek, notranji bazen s sladko vodo 
(25 x 6 m), fitnes, masaže; v poletnih mesecih 
organizirana vadba. Aqua Park: kompleks zunanjih 
bazenov (1100 m2) z vodnimi atrakcijami; gostinska 
ponudba (restavracija a la carte “Istarsko selo”, bar 
s prigrizki). Nastanitev: Hotel Sol Garden Istra vse 
sobe s klimatsko napravo, telefon, SAT TV, mini bar, 
sef, kopalnica (sušilec za lase); balkon; možnost sob 

za invalide (po predhodni potrditvi) • soba 1/4+1 
BFamCon: dve med seboj povezani sobi. Village Sol 
Garden Istra (3 zgradbe): sobe s klimatsko napravo, 
telefon, SAT TV, mini bar na zahtevo in proti doplačilu, 
sef, kopalnica (sušilec za lase). Internet: Wi-Fi na 
recepciji – Wi-Fi gratis v celem hotelu. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja (show cooking) in 
light inclusive kosilo in pijača za otroke 5 do 11,99 
let. Šport: v neposredni bližini nov športni kompleks 
“Sport Art” z igrišči za nogomet, rokomet, košarko in 
badminton; hotel prijazen kolesarjem (kolesarnica, 
servis koles, najem koles); jahalni center; 14 teniških 
igrišč (tudi šola tenisa), vodni športi, odbojka na 
mivki, namizni tenis, akvagan (400 m); najem 
športnih igrišč in pripomočkov za doplačilo. Hišni 
ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.istraturist.com

Cenik: stran 24.

hotel sol garden istra 4* in 
village sol garden istra 4*

Hotel Sol Garden Istra

Hotel Sol Garden Istra

priporočamo

Village Sol Garden Istra

primer sobe v hotelu

hrvaškaistra

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 (velja za 

termin: 1. 4. – 8. 10. 2016) 

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Brezplačno:
• veliko zabavnih aktivnosti za otroke pod vodstvom 

animacijskega tima hotela: Club 4 za otroke od 8 
mesecev do 4 let (maj-sept.), Club 8 za otroke 5-8 let 
(jun.-avgust), Club 13 za otroke 9-13 let (junij.-avgust), 
Club 17 za najstnike

• posebna ponudba za otroke 5-12 let (obvezno nošenje 
zapestnice) v področju novega animacijskega centra 
(vstop samo otrokom z zapestnico; brez staršev): 
prigrizki med 13. in 15 uro, sok in voda med 12. in 17. uro, 
sladoled med večerjo

• dnevni fitnes program za odrasle (maj-sept.)
• bogata večerna animacija (maj-sept.)
• zvezdarij z dnevnim in nočnim teleskopom (jun-sept.)
• otroška posteljica za otroke do 3. leta po predhodni 

potrditvi

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

http://www.kompas.si/
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hotel sol umag 4*
sol umag residence 4* 
Lega: ob obali TN Punta, Umag 1 km. Plaža: skalnato-
betonirana z manjšim zalivom in mivko v morju, tudi 
za otroke; ležalniki in senčniki proti doplačilu (glede 
na razpoložljivost). Možen dostop tudi za invalidne 
osebe. Bazen: notranji bazen s sladko vodo (zaprt 
od 1. 6. - 15. 9.), 2 zunanja bazena s sladko vodo, en 
otroški; bar s prigrizki ob bazenu; ležalniki in senčniki 
brezplačno. Wellnes center (doplačilo): glede na 
arhitekturo največji v Istri (3 nadstropij): rimska 
kopel, finska savna in istrska bio-savna, whirlpooli 
z vodometi in podvodno masažo, “Modra špilja” in 
soba za sprostitev; lepotilni center (za doplačilo); 
solarij in pester izbor masaž (doplačilo). Nastanitev: 
• hotel Sol Umag: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, mini bar, sef, kopalnica s sušilcam za lase. 
V hotelu so 3 sobe prilagojene za invalidne osebe. 
• Sol Umag Residence: v sobah klimatska naprava, 

SAT TV, mini bar, telefon, sef, kopalnica s sušilcem 
za lase. Internet: Wi-Fi brezplačno v celotnem 
hotelu. Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja 
(v hotelu). Hotelska ponudba: klimatizirani skupni 
prostori, restavracija (tudi jedi iz jedilnika in show-
cooking), aperitiv bar, trgovina s spominki, frizerski 
salon; wellness in lepotilni center, fitnes; parkirišče (ni 
varovano). Nadkrito pakririšče pri hotelu za doplačilo. 
Šport in zabava: v terminu 15. 5. do 15. 9. aktivnosti 
za odrasle (degustacije istrskih proizvodov), športne 
aktivnosti, mini club za otroke 5-12 let, večerni 
program z živo glasbo. Proti doplačilu vodni športi, 
najem koles, teniška igrišča in šola tenisa, namizni 
tenis, odbojka na mivki. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.istraturist.com

Cenik: stran 24.

primer sobe, residence

primer sobe, hotel

Umag

hrvaška

istra

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016  

(velja za termin: 1. 4. – 8. 10. 2016) 

Brezplačno:
• dnevni program aktivnosti pod vodstvom hotelskega 

animacijskega tima (maj-sept.)
• Mini Club za otroke 5-12 let (jun-sept.)
• večerne zabave s tematskimi večeri, živo glasbo 

(jun.-sept.)

http://www.kompas.si/
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apartmaji sol amfora 4*
Lega: v naselju Sol Stella Maris; Umag 2 km. Plaža: 
prodnata, skalnata in betonirana, ležalniki in senčniki 
(doplačilo), vodni športi. Bazeni: 2 zunanja bazena z 
morsko vodo in 1 za otroke.
Nastanitev: • A3+2 Classic: (42-50 m2), so v prvem 
nadstropju,  spalnica z 2 ležišči, spalnica z enim 
ležiščem, dnevni prostor s kavčem za 2 osebi, balkon 
• A4+2 Superior: (54m2-57m2), v prvem nadstropju 
ali pritličju; 2 spalnici vsaka z 2 ležišči (v eni spalnici 
ležišča ločena), dnevni prostor s kavčem za 2 osebi, 
balkon ali terasa. V vsakem apartmaju: klimatska 
naprava, telefon, TV, opremljena kuhinjska niša, 
kopalnica, terasa  ali balkon. Opomba: v ceno je 
vključena 2x tedensko menjava posteljnine in brisač 
in vsakodnevno čiščenje. Internet: Wi-Fi na recepciji 

proti doplačilu.
V naselju: a la carte restavracija Amfora, kavarna, 
bar z prigrizki, pizzeria, internet caffe, trgovine, 
bankomat, marina s 80-imi privezi, parkirišče. Šport 
in zabava: vodni športi, najem koles, teniški center v 
bližini, mini golf, namizni tenis, nogomet, potapljaški 
center, diskoteka, bogat animacisjki program za 
otroke in odrasle v naselju. Ležalniki in senčniki na 
plaži za doplačilo.
Prihod: po 14. uri; odhod do 10.00; ob prihodu se 
javite v recepciji naselja. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.istraturist.com

Cenik: stran 25.

hrvaškaistra

Brezplačno:
• dnevni program aktivnosti pod vodstvom hotelskega 

animacijskega tima (maj-sept.)
• Mini Club za otroke 5-12 let (jun-sept.)
• večerne zabave s tematskimi večeri, živo glasbo 

(jun.-sept.)

Umag

apartmaji sol stella 3* 
Lega: polotok z zalivom v stoletnem borovem 
gozdičku, med negovanim mediteranskim rastlinjem; 
Umag 2 km. Plaža: prodnata, peščena, skalnata in 
betonirana, ležalniki in senčniki (doplačilo), vodni 
športi. Bazeni: zunanji bazen s sladko vodo in 1 za 
otroke. Nastanitev: • A3 Cls: apartmaji v nadstropju, 
soba z 2 ležišči, dnevni prostor z ležiščem • A4 Sup: 
apartmaji v nadstropju, soba z 2 ležišči, dnevni 
prostor z 2 ležišči • A4 Prem: apartmaji v pritličju, 
soba z 2 ležišči, dnevni prostor z 1 ali 2 ležišči, velika 
terasa. V vsakem apartmaju: klimatska naprava, 
telefon, TV, opremljena kuhinjska niša (mikrovalovna 
pečica), kopalnica, terasa ali balkon, parkirišče ob 
apartmaju. Internet: Wi-Fi v naselju proti doplačilu. 
V naselju: restavracija (tudi restavracija z jedmi po 

izbiri z jedilnika), picerija, samopostrežna restavracija, 
bifeji, kavni bar, slaščičarna, trgovine, samopostrežna 
trgovina, bankomat, ambulanta, zabaviščno središče. 
Šport in zabava: vodni športi in najem koles; 15 
teniških igrišč (vsako leto mednarodni ATP turnir; 
tudi šola tenisa), namizni tenis, odbojka na mivki, 
mini golf, izposoja koles; v bližini športna dvorana 
in nogometno igrišče, “gokart” steza, jahalni center, 
diskoteka, potapljaški center. Prihod: po 14. uri; 
odhod do 10.00; ob prihodu se javite v recepciji 
naselja. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (po predhodni 
potrditvi). Spletna stran: www.istraturist.com

Cenik: stran 25.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
•  20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 (velja za 

termin: 1. 4. – 8. 10. 2016) 

OTROCI:
•  otroci do 5. leta imajo polpenzion BREZPLAČNO
• Prilagojeno družinam

BREZPLAČNO:
•  veliko zabavnih aktivnosti za otroke pod vodstvom 

animacijskega tima Melia: Club 4 za otroke od 8 
mesecev do 4. leta (maj-junij), Club 8 za otroke 5-8 let 
(jun.-avgust), Club 13 za otroke 9-13 let (jun.-avgust), 
Club 17 za najstnike in Mini Club

•  bogata vsakodnevna ponudba aktivnosti za odrasle: 
športne aktivnosti (vaterpolo, odbojka in vaterpolo 
v vodi, nogomet, košarka) in fitnes program (pilates, 
spinning, joga, aerobika)

•  posebni večerni zabavni program v juliju in avgustu: 
tematske zabave, nastopi, živa glasba

•  otroška posteljica za otroke do 3. leta po predhodni 
potrditvi

za zgodnje 
prijave

-20%

primer apartmaja

primer Premium apartmaja

primer apartmaja

primer apartmaja

http://www.kompas.si/
http://www.istraturist.com/
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melia istrian villas 4*
Lega: polotok z zalivom v stoletnem borovem 
gozdičku, med negovanim mediteranskim rastlinjem; 
Umag 2 km, v naselju Sol Stella Maris, izolirane 
od prometa in aktivnosti ostalega dela naselja. 
Naselju pripada tudi majhna marina z 80 privezi in 
restavracija z jedmi po izbiri Mare Monti.
Plaža: novo urejena plaža s sprehajalno potjo in z 
ležalniki za goste Vil. Bazeni: kompleks bazenov – 
Aqua Chill Out cona z vodnimi atrakcijami in ležalniki 
ob bazenu. Nastanitev: • Vila 2+2:  43 m2 in 17 m2 
terase; spalnica z 2 ležišči, dnevni prostor z dvemi 
ležišči • Vila 4+2 60 m2 in 17 m2 terase; 2 spalnici (v 
vsaki sobi po 2 ležišči), dnevni prostor z 2 ležišči. V 
vsakem apartmaju: vse vile so pritlične, klimatska 
naprava, telefon, Sat TV, sef, opremljena kuhinjska 
niša (mikrovalovna pečica, kavni aparat), kopalnica, 
prostrana terasa, zagotovljen parkirni prostor na 
parkirišču (ni varovano).
Opomba: v ceno je vključena 2x tedensko menjava 

posteljnine in brisač in vsakodnevno čiščenje.
Internet: Wi-Fi na recepciji in vilah proti doplačilu. 
V naselju: restavracija (tudi restavracija z jedmi po 
izbiri z jedilnika), picerija, samopostrežna restavracija, 
bifeji, kavni bar, slaščičarna, trgovine, samopostrežna 
trgovina, bankomat, ambulanta, zabaviščno središče, 
pošta.
Šport in zabava: vodni športi in najem koles; 16 
teniških igrišč (vsako leto mednarodni ATP turnir; 
šola tenisa), namizni tenis, odbojka na mivki, mini 
golf, izposoja koles; v bližini športna dvorana in 
nogometno igrišče; “gokart” steza, jahalni center, 
diskoteka, potapljaški center, bogat animacijski 
program za otroke in odrasle v naselju. Prihod: po 14. 
uri; odhod do 10.00; ob prihodu se javite v recepciji 
naselja. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna 
stran: www.istraturist.com

Cenik: stran 25.

primer sobe

primer sobe

Umag

hrvaška

istra

Brezplačno:
• dnevni program aktivnosti pod vodstvom hotelskega 

animacijskega tima (maj-sept.)
• Mini Club za otroke 5-12 let (jun-sept.)
• večerne zabave s tematskimi večeri, živo glasbo 

(jun.-sept.)
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016  

(ne velja za sobo najboljša cena)

• 5 % popust za zgodnje prijave do 1.2. 2016  
(ne velja za sobo najboljša cena)

• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 10 % popust v terminu 27.3.-26.4., 29.5.-18.6., 25.9.-

13.11.2016
• 15 % popust v terminu 2.5.-4.5., 8.5.-12.5., 16.5.-

25.5.2016 (v času akcije OTROCI do 14 let bivajo 
BREZPLAČNO)

OTROCI:
• otrok do 7. leta BREZPLAČNO
• otrok do 14. leta BREZPLAČNO v času akcij -10 % in -15 %

BREZPLAČNO:
• hotelska animacija: mini club, športna tekmovanja, 

kolesarske ture, aerobika, učno kreativne delavnice
• otroška posteljica za otroke do 3. leta po predhodni 

potrditvi

VKLJUČENA PIJAČA:
• ob večerji: namizno belo in rdeče vino, lokalno pivo, 

brezalkoholna pijača, mineralna voda

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016  

(ne velja za sobo najboljša cena)

• 5 % popust za zgodnje prijave do 1.2. 2016  
(ne velja za sobo najboljša cena)

• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 10 % popust v terminu 27.3.-26.4., 29.5.-18.6., 25.9.-

13.11.2016
• 15 % popust v terminu 2.5.-4.5., 8.5.-12.5., 16.5.-

25.5.2016 (v času akcije OTROCI do 14 let bivajo 
BREZPLAČNO)

OTROCI:
• otrok do 7. leta BREZPLAČNO
• otrok do 14. leta BREZPLAČNO v času akcij -10 % in -15 %

Brezplačno:
• hotelska animacija: mini club, športna tekmovanja, 

kolesarske ture, aerobika, učno kreativne delavnice
• otroška posteljica za otroke do 3. leta po predhodni 

potrditvi

Vključena pijača:
• ob večerji: namizno belo in rdeče vino, lokalno pivo, 

brezalkoholna pijača, mineralna voda

Novigrad

aminess laguna hotel 3*
Lega: ob borovem gozdičku, tik ob hotelu Maestral. 
Plaža: prodnata, tudi za otroke; senčniki in ležalniki 
(doplačilo). Bazen: zunanji bazen nepravilne oblike 
s sladko vodo, tudi za otroke; ležalniki in senčniki 
(omejeno število). Nastanitev: vse sobe so zelo 
majhne, s klimatsko napravo, telefonom, SAT TV, 
kopalnico (sušilec za lase). Internet: Wi-Fi na recepciji 
in lobby baru brezplačno. Prehrana: samopostrežna 
zajtrk in večerja. Hotelska ponudba: celoten hotel je 

klimatiziran, aperitiv bar, otroško igrišče, prostor za 
shrambo koles, servis za kolesa in možnost najema 
koles, družabni prostori; terasa s plesno glasbo; 
parkirišče. Šport in zabava: glej htl. Maestral. Hišni 
ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna stran: www.
laguna-novigrad.hr  
Spletna stran: www.laguna-novigrad.hr

Cenik: stran 26.

aminess maestral hotel 4*
Lega: ob obali, Novigrad 800 m. Plaža: lastna, 
prodnata plaža, tudi za otroke (100 m); vodni športi, 
senčniki in ležalniki (doplačilo). Bazen: notranji 
bazen z morsko vodo (25x12 m), zunanji bazenski 
kompleks nepravilne oblike s sladko vodo (400 m), 
tudi za otroke; terasa za sončenje, ležalniki in senčniki 
(omejeno število). Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, telefon, SAT TV, mini bar, sef, kopalnica 
(sušilec za lase). • Suita ima 1 spalnico, dnevni prostor 
z raztegljivim foteljem in eno kopalnico. • Družinske 
sobe FamCon: 2 povezani spalnici, 2 kopalnici. 
Internet: Wi-Fi v celotnem hotelu brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska 
ponudba: celoten hotel je klimatiziran; restavracija, 

aperitiv bar, pool bar, igralnica (biljard, pikado, 
jukebox), prodajalna spominkov in časopisov, frizer/
brivec; wellness center (SPA cona-finska savna, parna 
kopelj, bio savna, ledena jama, whirlpool in relax 
cona, BEAUTY cona-razne masaže, tretmaji obraza 
in telesa, solarij), kolesarnica, parkirišče. Šport in 
zabava: v okolici 17 teniških igrišč, igrišča za košarko, 
rokomet, nogomet, odbojko na mivki, namizni tenis, 
mini golf, steza za spust čolnov v morje; mini klub, 
animacija. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna 
stran: www.laguna-novigrad.hr

Cenik: stran 25.

primer sobe

primer sobe

hrvaškaistra

do 14. leta 

BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-10%
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valamar tamaris resort  - valamar tamaris villas 4* 
Lega: na zelenem polotoku Lanterna, 3 km do Poreča. 
Vile so del resorta Valamar Club Tamaris.  
Plaža: delno betonirana, prodnata, skalnata, travnata, 
v naravni senci, 100 m.  
Bazen: vile imajo skupen zunanji bazen, obdajajo jih 
sredozemski vrtovi, ki ustvarjajo občutek zasebnosti. 
Nastanitev: balkon ali terasa, morska stran, dve 
spalnici povezani z vrati, dnevni prostor s kavčem, 
dve kopalnici, kuhinja opremljea z jedilnim priborom 
in posodo za kuhanje, posteljnina in brisače so 
vključene, pomivalni stroj, mikrovalovna pečica, 
aparat za kavo s filtrom, telefon z direktno linijo, 

hladilnik, mini sef, klimatiziran, LCD Sat tv, tende na 
električni pogon, sušilnik za lase.   
Internet: internetni kotiček proti doplačilu.  
Resort Valamar Club Tamaris: v okolici teniška 
igrišča, namizni tenis, mini golf, ugodnosti za 
kolesarje: brezplačen najem koles, shramba za kolesa, 
organizirane ture, najem GPS naprave.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 26.

hrvaška

istra

za zgodnje 
prijave

-15%

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016

valamar club tamaris 4* 

primer sobe

Lega: turistično naselje Lanterna, 3 km do Poreča. 
Plaža: delno betonirana, prodnata, skalnata, travnata, 
v naravni senci, 100 m. Bazen: zunanji bazen s sladko 
vodo, vodnimi atrakcijami in akvaganom, sprostitveni 
zunanji bazen z ogrevano sladko vodo in podvodno 
masažo, otroški bazen. Nastanitev: v sobah 
klimatska naprava, LCD SAT TV, sef, telefon, hladilnik, 
kopalnica s sušilcem za lase. Internet: internetni 
kotiček proti doplačilu, Wi-Fi v predverju brezplačno. 
Prehrana: all inclusive light - glej opis. Hotelska 

ponudba: show-cooking restavracija, à la carte 
restavracija, frizerski salon, bar, bar ob bazenu, TV 
salon, trafika, savna, v okolici teniška igrišča, namizni 
tenis, mini golf, ugodnosti za kolesarje: brezplačen 
najem koles, shramba za kolesa, organizirane ture, 
najem GPS naprave. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 26.

Poreč

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016

OTROCI:
• oba otroka do 16 let BREZPLAČNO v družinski sobi

all inclusive light
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pijača ob 
kosilu in večerji (točeno lokalno vino, pivo in sokovi 
iz šankomata), za otroke do 16. leta v otroškem klubu 
vključena brezalkoholna pijača in sladoled, uporaba 
zunanjega bazena s sladko vodo, tobogani in savno, 
uporaba senčnikov in ležalnikov ob bazenu (do zased-
be mest), fitnes, organizirano kolesarjenje, izposoja 
koles, odbojka na mivki, košarka, nordijska hoja, mini 
golf, namizni tenis, folklorni večeri, plesna glasba na 
terasi, Maro club z otroško animacijo.

do 16. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
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Lanterna, Poreč hrvaškaistra

Popust za zgodnje prijave:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016

lanterna apartments 2* in  
sunset lanterna apartments 2*
Lega: v zelenju, polotok Lanterna, kjer je Sunset 
Lanterna Apartments, znan kot vodilni zaščitnik 
okolja in je prejemnik letošnje nagrade Greenovation, 
ki jo je prejel za enega najboljših vsestranskih 
projektov za zaščito okolja na Hrvaškem. 
Plaža: kamnita, prodnata, travnata 100m, skalnata, 
Naturist Resort Solaris za doplačilo. Nastanitev: • A3 
apartma: soba z dvema ležiščema, dnevni prostor 
z ležiščem, balkon. • A4 apartma: soba z dvema 
ležiščema, dnevni prostor z raztegljivim kavčem za 2 
osebi, balkon. • A6 apartma: dve spalnici s po dvema 
ležiščema v prvem nadstropju, dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem za 2 osebi v pritličju, dve kopalnici, 
balkon. V Lanterna Apartments: kuhinjska niša z 
jedilnim kotom, kopalnica. Kuhinjska niša je opremljena 
z jedilnim priborom in posodo za kuhanje. V Lanterna 
Sunset Apartments: SAT TV, v kuhinji mikrovalovna 

pečica, grelnik za vodo, kuhinja je opremljena z jedilnim 
priborom in posodo za kuhanje. onudba: à la carte 
restavracije, samopostrežna trgovina, pralnica perila 
za doplačilo, v naselju menjalnica, trgovski center, 
ambulanta. Opomba: kuhinjske krpe prinesite s seboj. 
Internet: Wi-Fi na recepciji brezplačno, internetni 
kotiček. Šport in zabava: tenis, izposoja koles, odbojka 
na pesku, namizni tenis, mini golf, jahanje, vodni športi, 
Maro Club za otroke od 4. do 12. leta. Hišni ljubljenčki: 
dovoljeni samo v Lanterna Apartments. Spletna stran: 
www.valamar.com Opomba: v naselju Lanterna se 
bodo odvijali različni koncerti in s tem bo tudi v naselju 
večje število mladih in povečan hrup. Spring Break: 
39. 4. - 2. 5. 2016, 13. 5. - 16. 5. 2016, Lighthouse Festival 
25. 5. - 29. 5. 2016, Festival Folcore 30. 6. - 3. 7. 2016.

Cenik: stran 27.
primer apartmaja Lanterna

primer apartmaja Lanterna Sunset za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
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valamar isabella island resort 4* novo
valamar isabella villas 4*
Lega: na otoku Sv. Nikola nasproti mesta Poreč. Z 
izvrstno lego so Valamar Isabella Villas, udobne vile s 
4* , obkrožene z gostim, aromatičnim sredozemskim 
rastlinjem in ponujajo popolno zasebnost, pa tudi 
odličen razgled na morje in možnost uživanja v vseh 
vsebinah tega edinega celovitega otoškega letovišča 
na Hrvaškem. Plaža: na otoku najdete različne 
vrste plaž: travnata, betonirana, prodnata, skalnata.  
Nastanitev:  Superior Vila s teraso in pogledom 
na morej: zakonska ali dvojna postelja, raztegljiv 
kavč, velikost 27m2, maksimalno 4 osebe, hladilnik, 
mikrovalovna pečica, kopalnica s kadjo ali tušem, 
operema za otroke na zahtevo, opremljena terasa z 
dovodom vode, sušilnik za lase, klimatska naprava, 
aparat za kavo, sef, telefon z direktno linijo, wifi, 

ploščice na podu. Prehrana: samopostrežna zajtrk 
in večerja. Šport in Hotelska ponudba: gostje se ob 
prihodu javijo v recepcijo hotela Valamar Isabella. 
V naselju se nahajajo številne restavracije, tenis, 
mini golf, namizni tenis, odbojka na mivki, vodni 
športi, hotelska animacija. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Opomba: Za goste Isabella Island Resorta 
je zagotovljen parkirni prostor na parkirišču Žatika. 
Od tam je organiziran brezplačen prevoz do resorta 
in nazaj (prevoz od parkirišča do ladje je v predsezoni 
zagotovljen vsak dan od 7.00 do 22.00, v sezoni pa 
od 7.00 do 23.00; ladja vozi od 7.00 do 24.00.  
Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 27.

Poreč

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 primer sobe

za zgodnje 
prijave

-10%

hrvaška

istra
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Poreč

hotel laguna parentium 4*
Lega: v Zeleni Laguni. Plaža: prodnata, skalnata, 
delno betonirana. Bazen: zunanji bazen z morsko 
vodo in zunanji bazen s sladko vodo, notranji bazen s 
sladko vodo. Nastanitev: v sobah klimatska naprava, 
mini bar, SAT TV, telefon, sef, kopalnica s sušilcem za 
lase. Internet: Wi-Fi brezplačno v celotnem hotelu; 
tudi v sobah. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja. Hotelska ponudba: v celoti klimatiziran, 
dve restavraciji s teraso, aperitiv bar, bar ob 

bazenu, menjalnica, frizerski salon, fitnes center, 
wellness center, šest whirpoolov na terasi, terasa za 
sončenje, knjižnica, prodajalna časopisov, prostor za 
shranjevanje koles. Šport in zabava: tenis, mini golf, 
odbojka, balinanje, najem koles, nogomet, košarka, 
najem kanujev, squash. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.lagunaporec.com

Cenik: stran 27.

hotel laguna molindrio 4*
Lega: v Zeleni Laguni. Plaža: lepo urejena, prodnata, 
skalnata, delno betonirana. Bazen: 2 zunanja bazena 
s sladko vodo, otroški bazen. Nastanitev: v sobah 
klimatska naprava, mini bar, SAT TV, telefon, sef, 
kopalnica s sušilcem za lase. Dodatno ležišče ni 
primerno za odraslo osebo. Sobe suite imajo spalnico 
in dnevni prostor z raztegljivim kavčem (v primeru 
dveh otrok, si oba delita ležišče na kavču). Internet: 
Wi-Fi brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk 
in večerja. Hotelska ponudba: v celoti klimatiziran, 

restavracija, aperitiv bar, menjalnica, frizerski 
salon, fitnes center, otroška igralnica, prostor 
za shranjevanje koles. Šport in zabava: na obali 
je športni center z žičnico za smučanje na vodi, 
zabaviščni center Biblos v bližini (diskoteka, nočni 
bar, plesna terasa, restavracija, video igre). Hišni 
ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.lagunaporec.com

Cenik: stran 27.

primer sobe

primer sobe

hrvaškaistra

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 6 €/os./dan popusta za zgodnje prijave do 1. 4. 2016 
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 10 % popust v terminu 2. 5. - 14. 5. 2016

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• pijača dobrodošlice 30. 5. - 9. 9. 2016
• peneče vino ob zajtrku 

Brezplačno:
• gala ali tematska večerja 1 x tedensko (30. 5. - 9. 9.), 

ležalniki in brisače ob bazenu, mini klub za otroke (29. 5. 
- 9. 9.), wellness center (fitnes, savna, whirpool), Wi-Fi.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 6 €/os./dan popusta za zgodnje prijave do 1. 2. 2016 

Brezplačno:
• gala večerja enkrat tedensko (30. 5. - 9. 9. 2016), 

animacija za odrasle ( 29. 5. - 16. 9. 2016)

do 12. leta 

BREZPLAČNO

Prihrani 
6 € /dan
na osebo 
do 1. 4. 2016

Prihrani 
6 € /dan
na osebo 
do 1. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.lagunaporec.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 6 €/os./dan popusta za zgodnje prijave do 1. 5. 2016 

OTROCI:
• otrok do 14. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• ob kosilu in večerji (brezalkoholna pijača, namizno 

vino, točeno pivo, topli napitki), v baru (točena 
domača breazlkoholna in alkoholna pijača, kava  od 
8:00-23:00.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 5 €/os./dan popusta za zgodnje prijave do 1. 5. 2016 za 

termin 4. 6. - 12. 8. 2016

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• pijača dobrodošlice (v terminu 30. 5. - 9. 9.)
• ob večerji v času 23. 4. - 25. 9. (voda, sokovi, vino, 

točeno pivo)

Brezplačno:
• ležalniki ob bazenu (omejeno število), gala ali tematska 

večerja 1 x tedensko (v terminu 30. 5. - 9. 9.), animacija 
29. 5. - 2. 9. 

all inclusive
Hrana: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; 
popoldanski prigrizek popoldne v baru v času od 16.30 
do 17.30 in zvečer od 22.00 do 23.00; pijača v baru 
(točena domača brezalkoholna in alkoholna pijača in 
kava od 8.00 do 23.00); • šport: 1 tenis igrišče, namizni 
tenis, mini golf, izposoja koles, squash, pedalini, 
biljard, pikado, organizirani turnirji v namiznem tenisu, 
rokometu, nogometu in odbojki na mivki; 
Zabava in animacija: gala in tematske večerje v času 
30. 5. - 10. 9., 6 x tedensko dnevna animacija za otroke 
in odrasle in 3 x tedensko večerni animacijski program, 
športni turnirji.

Lega: v TN Zelena Laguna, 5 km do mesta Poreča. 
Plaža: skalnata, delno betonirana, prodnata. 
Bazen: zunanji bazen s sladko vodo, terasa za 
sončenje. Nastanitev: v sobah klimatska naprava, 
SAT TV, telefon, kopalnica s sušilcem za lase. 
Internet: Wi-Fi brezplačno. Prehrana: all inclusive. 
Hotelska ponudba: objekt klimatiziran; družabni 
prostori, menjalnica, restavracija, aperitiv bar s teraso; 

varovano parkirišče (doplačilo). Šport in zabava: 
športna igrišča v naselju Zelena laguna, vodni športi, v 
bližini hotela otroško igrišče, restavracije, trgovine in 
bari. Hišni ljubljenčki: niso dovoljene.  
Spletna stran: www.lagunaporec.com

Cenik: strani 28.

Lega: ob obali, obdan z zelenjem in cvetjem v TN 
Zelena Laguna. Plaža: prodnata, skalnata, delno 
betonirana; travnate površine za sončenje. Bazen: 
zunanji bazen s sladko vodo in teraso. Nastanitev: 
manjše; v sobah klimatska naprava, SAT TV, telefon, 
kopalnica s sušilcem za lase. Internet: Wi-Fi 
brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja (možnost doplačila za kosilo). Hotelska 

ponudba: klimatizirana restavracija, aperitiv 
bar, dvorana za zabavo, trafika, terasa; varovano 
parkirišče (doplačilo). Šport in zabava: gl. opis TN 
Zelena Laguna. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.lagunaporec.com

Cenik: strani 28.

primer sobe

do 14. leta 

BREZPLAČNO

Prihrani 
6 € /dan
na osebo 
do 1. 5. 2016

hotel zorna 3*

Poreč

hotel plavi 3*

primer sobe

hrvaška

istra

do 12. leta 

BREZPLAČNO

Prihrani 
5 € /dan
na osebo 
do 1. 5. 2016

http://www.kompas.si/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 5 €/os./dan popusta za zgodnje prijave do 1. 5. 2016 za 

termine do 13. 8. 2016
• 4 €/os./dan popusta za zgodnje prijave do 1. 5. 2016 za 

termine od 13. 8. - 18. 9. 2016

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• pijača dobrodošlice 30. 5. - 9. 9. 
• ob večerji v času 13. 5. - 18. 9. voda, sokovi, vino, točeno 

pivo)

Brezplačno:
• ležalniki ob bazenu, pecivo ali sendvič ali prigrizek v 

baru v času kosila, animacija v času 30. 5. - 9. 9. in 
tematske večerje 1 x tedensko (29. 5. - 2. 9.), wifi gratis.

Lega: na vzpetini, obdan z zelenjem v TN Zelena 
Laguna. Plaža: betonirana, prodnata. Bazen: zunanji 
bazen s sladko vodo, tudi otroški, terasa za sončenje. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, kopalnica s sušilcem za lase; sobe suite imajo 
spalnico in dnevni prostor z raztegljivim kavčem (v 
primeru dveh otrok, si oba delita ležišče na kavču). 
Internet: Wi-Fi na recepciji proti doplačilu. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  

Hotelska ponudba: objekt klimatiziran; družabni 
prostori, restavracija, aperitiv bar s teraso; varovano 
parkirišče (doplačilo). Šport in zabava: športna 
igrišča v naselju Zelena laguna, vodni športi, v bližini 
hotela otroško igrišče, restavracije, trgovine in bari. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljene.  
Spletna stran: www.lagunaporec.com

Cenik: strani 28.

Lega: na polotoku v Zeleni Laguni. Plaža: skalnata 
in betonirana. Bazeni: zunanji bazen z morsko 
vodo. Nastanitev: majhne, preprosto opremljene 
sobe s kopalnico. Dodatno ležišče možno le v sobah 
z balkonom. Internet: Wi-Fi v predverju hotela 
brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja (možnost doplačila za kosilo).  
Hotelska ponudba: klimatizirani restavraciji, aperitiv 

bar, pivnica, plesna terasa, prodajalna spominkov, 
frizer, terasa za sončenje, varovano parkirišče 
(doplačilo). Šport in zabava: športni center Zelena 
Laguna. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo na 
kraju samem).  
Spletna stran: www.lagunaporec.com

Cenik: strani 28.

Poreč

hotel laguna gran vista 3*

hrvaškaistra

hotel delfin 2*

primer sobe

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

Prihrani 
5 € /dan
na osebo 
do 1. 5. 2016

OTROCI:
•  otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Brezplačno:
•  animacija v času 5. 6. - 3. 9. 2016, wifi gratis

http://www.kompas.si/
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laguna materada 3* - family hotel
Lega: sredi travnika, družinski hotel na mirnem delu 
polotoka z razgledom na Poreč (3 km), pešpot ob 
obali do centra Poreča. Plaža: kamnita in betonirana, 
z manjšimi prodnatimi zalivčki, velika travnata 
površina za sončenje. Bazeni: pol-olimpijski bazen 
s sladko vodo in manjši bazen za otroke, tudi ob 
obali. Nastanitev: v sobah klimatska naprava, 
telefon, SAT TV, kopalnica s sušilcem za lase; sobe 
suite imajo spalnico in dnevni prostor z raztegljivim 
kavčem (v primeru dveh otrok, si oba delita ležišče 

na kavču). Internet: Wi-Fi brezplačno. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska ponudba: 
klimatizirani skupni prostori in restavracija, aperitiv 
bar, kavni bar, TV soba, trafika, frizerski salon; 
varovano parkirišče (doplačilo). 
Šport in zabava: igrišča za ten is, mini golf, namizni 
tenis, odbojko na mivki. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.lagunaporec.com

Cenik: stran 29.

laguna mediteran 3*
Lega: ob obali, sredi gozdička v naselju Plava 
laguna. Plaža: skalnata, betonirana 100 m. Bazeni: 
zunanji bazen z morsko vodo, tudi otroški; terasa za 
sončenje, brisače na bazenu (kavcija). Nastanitev: v 
sobah klimatska naprava, SAT TV, telefon, kopalnica 
s sušilcem za lase. Internet: Wi-Fi brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  

Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, 
kavarna, TV soba, varovano parkirišče (doplačilo). 
Šport in zabava: v naselju Plava Laguna.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.lagunaporec.com

Cenik: stran 29.

Poreč

primer sobe

primer sobe

hrvaška

istra

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 4 €/os./dan popusta za zgodnje prijave do 1. 4. 2016 
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• pijača dobrodošlice (v terminu 30. 5. - 9. 9.)
• pijača pri večerji v času 23. 4. - 1. 10.; sok, voda, 

namizno vino, točeno pivo)

Brezplačno:
• animacija za otroke 4-8 let in 9-12 let ter za teenager 

13-17 let (v terminu 19. 6. - 26. 8.), prigrizki za otroke po 
jutranjem animacijskem programu, gala ali tematska 
večerja enkrat tedensko (30. 5. - 9. 9.), ležalniki ob 
bazenu in brisače (kavcija), piškoti in snack za otroke 
po končanem dopoldanskem mini klubu, ''Lagunino 
happy meal'' za otroke do 14 let starosti, gratis wifi.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 4 €/os./dan popusta za zgodnje prijave do 1. 4. 2016 

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• pijača dobrodošlice (30. 5. - 9. 9.), peneče vino ob 

zajtrku, pijača ob večerji v času 23. 4. - 1. 10. (domače 
vino in točeno pivo, sok, voda)

Brezplačno:
• tematska večerja 1 x tedensko (30. 5. - 9. 9.), ležalniki 

na bazenu, hotelska animacija v terminu 29. 5. - 2. 9. 

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

Prihrani 
4 € /dan
na osebo 
do 1. 4. 2016

Prihrani 
4 € /dan
na osebo 
do 1. 4. 2016
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valamar rubin hotel 3*
Lega: v mirnem delu TN Brulo, do centra Poreča 15 
min hoda (obalna sprehajalna pot). Plaža: kamnita, 
betonirana, tudi prodnata, travnata do 100 m. 
Bazen: zunanji bazen s sladko vodo, tudi za otroke. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, telefon, SAT 
TV, kopalnica s sušilcem za lase, balkon s pogledom 
na park ali morsko stran. Internet: Wi-Fi na področju 
preddverja brezplačno. Prehrana: samopostrežna 
zajtrk in večerja. Hotelska ponudba: klimatizirana 

show-cooking, bar ob bazenu, lobby bar, TV soba 
v lobiju, družabni prostori, trafika, menjalnica; 
varovano parkirišče za doplačilo 3 €/dan. Šport in 
zabava: teniška igrišča (300 m); Maro Club – dnevna 
in večerna animacija za otroke in odrasle v hotelu 
Crystal. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna 
stran: www.valamar.com

Cenik: stran 29.

primer sobe

Poreč hrvaškaistra

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

primer sobe

http://www.kompas.si/
http://www.valamar.com/
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Poreč

valamar zagreb hotel 4*
Lega: v Poreču, naselje Borik, med stoletnimi 
borovci; Poreč 15 minut hoda. Plaža: javna peščena 
in betonirana 200 m od hotela. Bazeni: zunanji 
bazen s sladko vodo; za odrasle (320 m2) in za 
otroke (26 m2); tuši ob bazenu, terasa za sončenje 
s pogledom na borov gozdiček; senčniki in ležalniki 
brezplačno (glede na razpoložljivost). Nastanitev: 
v sobah klimatska naprava, telefon, LED sat TV, 
mini bar, sef, kopalnica s sušilcem za lase. Internet: 
Wi-Fi brezplačen v celotnem hotelu. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska ponudba: 
klimatizirana show cooking restavracija, lobby bar, 

pool bar, bar na plaži, prodajalna časopisov, zdravnik, 
menjalnica, parkirišče (za doplačilo). Šport in zabava: 
brezplačna izposoja koles, prostor za shrambo koles, 
v bližini športni center, teniška igrišča, mini golf, 
večerna glasba, večerni zabavni programi, posebni 
programi: after beach party, Maro Club - za otroke od 
4 do 12 let, brezplačni sokovi in bezalkoholna pijača iz 
šankomata v Maro Club-u, sladoled za otroke, Teens 
Club, Playstation in Nintendo Wii. Hišni ljubljenčki: 
niso dovoljeni. Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 29.

primer sobe

hrvaška

istra

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

Brezplačno:
• pijača dobrodošlice, jutranja telovadba, otroška 

animacija, aerobika, tematske večerje dvakrat 
tedensko, 1 gala večerja tedensko (junij - september) 
kopanje v zunanjem bazenu, senčniki in ležalniki ob 
bazenu (omejeno število), Maro Club za otroke od 4. 
do 12. leta in Teen Club za otroke 13. do 17. leta (junij-
september)

do 14. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
http://www.valamar.com/
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Poreč hrvaškaistra

pical hotel 3* in pical apartmaji 2*
Lega: v Poreču, naselje Borik, med stoletnimi borovci; 
do centra Poreča 15 minut hoda. Plaža: prodnata, 
skalnata, betonirana, travnata, tudi za otroke; vodni 
športi. Bazeni: zunanji kompleks bazenov z morsko 
vodo, tudi za otroke; terasa za sončenje, senčniki 
in ležalniki (omejeno število). Nastanitev: sobe: 
telefon, SAT TV, balkon, kopalnica s sušilcem za 
lase; dodatno ležišče ni možno. • Pical Apartments: 
Recepcija se nahaja v hotelu Valamar Zagreb, kjer je 
možno tudi koriščenje zunanjega bazena; • A2 APP: 
z eno spalnico in dnevnim prostorom z raztegljivim 
ležiščem (proti doplačilu možna nastanitev 2 oseb); • 
A4 APP: z dvema spalnicama in dnevnim prostorom. 
Velja za Pical Apartments: v vseh je kuhinjska niša, 

kopalnica, balkon s pogledom na park, posteljnino 
menjajo vsake 3 dni. Internet: internetni kotiček proti 
doplačilu, Wi-Fi na področju preddverja brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska 
ponudba: klimatizirana show cooking restavracija, 
pool bar, prodaja časopisov; savna, frizerski salon; 
parkirišče (za doplačilo).Šport in zabava: v bližini 
športni center, teniška igrišča, mini golf, Maro Club 
– dnevna in večerna animacija za otroke in odrasle 
v hotelu Zagreb. Hišni ljubljenčki: dovoljeni samo v 
apartmajih (po predhodni potrditvi). Spletna stran: 
www.valamar.com

Cenik: stran 30.

valamar diamant hotel 4* in residence diamant 3*
Lega: v mirnem delu TN Brulo, do centra Poreča 15 
min hoda (obalna sprehajalna pot). Plaža: kamnita, 
betonirana, tudi prodnata, travnata do 200 m. Bazen: 
zunanji bazen s sladko vodo, tudi za otroke, ogrevani 
notranji bazen s sladko vodo, otroški bazen z vodnimi 
efekti. Nastanitev: Hotel Valamar Dimanat; v sobah 
klimatska naprava, telefon, LCD SAT TV, mini bar, sef, 
kopalnica s sušilcem za lase, nekatere sobe imajo 
balkon. Residence Diamant: • apartma A3 (38 m2): 
spalnica, dnevni prostor s kavčem, klimatska naprava, 
sat TV, telefon, kuhinjska niša (mikrovalovna pečica, 
pomivalni stroj), kopalnica tuš/wc, sušilec za lase, 
balkon, park stran. • Apartma A4 (47m2): 2 spalnici, 
dnevni prostor s kavčem, kopalnica tuš/wc, sušilec za 

lase, balkon, park stran. Internet: Wi-Fi brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska 
ponudba: klimatizirana restavracija, show cooking, 
lobby bar, wellness bar, sport bar, pool snack 
bar, fitnes, družabni prostori, trafika, menjalnica; 
parkirišče za doplačilo 3 €/dan. Šport in zabava: 
teniška igrišča; Maro Club- dnevna in večerna 
animacija v hotelu Crystal. Ugodnosti za kolesarje: 
možnost najema koles za doplačilo, shramba za 
kolesa, organizirane ture, najem GPS naprave. Hišni 
ljubljenčki: dovoljeni v Residence Diamant za 
doplačilo. Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 30.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29.2.2016

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016  

(velja za hotel)
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016  

(velja za apartmaje)

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-10%

primer sobe

Valamar Diamant Hotel

primer apartmaja

Residence Diamant

primer sobe, Pical hotel

primer apartmaja, Pical apartmaji

Pical hotel

http://www.kompas.si/
http://www.valamar.com/
http://www.valamar.com/
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all inclusive light
Samopostrežni zajtrk (7:00-10:00), kosilo (12:00-
14:00), večerja (18:30-21:00), pijača pri obrokih (voda, 
sok, pivo in vino). Prigrizki v restavraciji ‘’Tramontana’’ 
od 12:00-14:00 izbor testenin, rižot, poletnih solat in 
mesa iz grilla. Popoldne 17:00-18:00 v ‘’Fresh corneru’’ 
snacki- prigrizki kot so sendvič, pizza, razni kolački, 
sladoled. Pijača se streže vsak dan od 10:00-24:00 v 
Tramontani in Fresh corneru (voda, sok, pivo in vino), 
sladoled v času 10:00- 24:00. Na Fresh corneru je v 
času od 21:00-24:00 na voljo domača žgana pijača. 
Živa glasba vsak večer ob bazenu. Šola tenisa za 
začetnike (otroci do 10. leta); oprema vključena.

turistično naselje funtana 3*
Lega: ob obali, na manjši vzpetini (med Porečem in 
Vrsarjem); 4 paviljoni, obdani z zelenjem, se terasasto 
spuščajo proti morju. Plaža: skalnata in betonirana; 
vodni športi vključeni v ceno all inclusive (omejeno 
število rekvizitov). Bazen: zunanji bazen z morsko 
vodo, tudi otroški, terasa za sončenje. Nastanitev: 
v sobah klimatska naprava, SAT TV, telefon, sef, 
kopalnica s sušilcem za lase, balkon. Superior sobe 
so z enim dodatnim ležiščem. Družinske sobe: dve 
standard sobi povezani z vrati, v eni sobi zakonsko 
ležišče, v drugi ločeni ležišči. Internet: Wi-Fi na 
recepciji vključen v ceno (delna pokritost). Prehrana: 

all inclusive light - glej opis. Hotelska ponudba: v 
osrednji stavbi: klimatizirana restavracija in kavni bar, 
aperitiv bar, Restavracija Tramontana, terasa za ples; 
varovano parkirišče. Šport in zabava: ob obali športni 
center z mini golfom, namizni tenis, dve teniški 
igrišči; samopostrežna trgovina, možnost najema 
koles, trampoline, najem športnih rekvizitov, bilijard, 
odbojka na mivki. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.maistra.com

Cenik: stran 30.

hotel pineta 3*
Lega: na vzpetini, mesto 200 m. Plaža: prodnata, 
skalnata, betonirana (100 m), naravna senca. Plaža 
ima oznako modre zastave. Na plaži možnost 
ležalnikov in senčnikov za doplačilo. Bazeni: notranji 
bazen s sladko vodo (whirlpool s kadjo za masažo, 
turška kopel, savna), otroški bazen in pokrit del 
za sončenje; v bližini nov bazenski kompleks TN 
Belvedere z veliko teraso za sončenje. Nastanitev: 
v sobah klimatska naprava, telefon, SAT TV, mini 
bar, kopalnica, nekatere sobe z balkon s pogledom 
na morsko stran. Internet: Wi-Fi vključen v ceno. 

Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska 
ponudba: klimatizirana restavracija, kavni bar, terasa 
s slaščičarno; varovano parkirišče. Šport in zabava: v 
bližini športno središče “Porto Sole” kateri nudi: tenis, 
namizni tenis, mini golf, košarko, odbojko, odbojko 
na mivki, mali nogomet. V bližini je tudi potapljaški 
center. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna 
stran: www.maistra.com

Cenik: stran XX.

Funtana, Vrsar

primer sobe

primer sobe

hrvaška

istra

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE.
• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016

OTROCI:
• en otrok do 7. leta BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-10%

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
http://www.maistra.com/
http://www.maistra.com/
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Vrsar

turistično naselje belvedere 4*
Lega: južno od Vrsarja in hotela Pineta; paviljoni se 
terasasto spuščajo proti morju. Bazen: zunanji bazen 
s sladko vodo, tudi za otroke, senčniki in ležalniki 
(brezplačno). Plaža: prodnata, delno betonirana, tudi 
za otroke; vodni športi (doplačilo). Nastanitev sobe: 
klimatska naprava, SAT TV, telefon, mini hladilnik, 
sef, kopalnica s sušilcem za lase. Apartmaji: studio 
apartma: 40 m2,  , največ 3 osebe , twin postelje, 
spalnica in dnevni prostor ločena s stekleno steno, 
dodatna postelja- kavč za eno osebo, kuhinja 
(mikrovalovna pečica, aparat za kavo, kuhalna plošča, 
hladilnik), kopalnica z kadjo ali tušem, sušilec za 
lase, klimatska naprava, SAT TV, telefon, sef, uporaba 
interneta je vključena v ceno namestitve, terasa. 
Apartma Standard za 3 osebe in Apartma Premium 
za 3 osebe: 35-38 m2, največ 3 osebe, twin postelje, 
spalnica, dnevni prostor s pomožnim ležiščem - kavč 
za eno osebo, kuhinja (mikrovalovna pečica, aparat 
za kavo, kuhalna plošča, hladilnik), kopalnica z kadjo 
ali tušem, sušilec za lase, klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, sef, uporaba interneta je vključena v ceno 
namestitve, balkon. Apartma za 4 osebe:  45-50 
m2, , največ 4 osebe, twin postelje, spalnica, dnevni 
prostor s kavčem za dve osebi, kuhinja (mikrovalovna 
pečica, aparat za kavo, kuhalna plošča, hladilnik), 
kopalnica z kadjo ali tušem, sušilec za lase, klimatska 

naprava, SAT TV, telefon, sef, uporaba interneta je 
vključena v ceno namestitve, balkon. Apartma za 
5 oseb: 45-55 m2, največ 5 oseb, twin postelje, dve 
spalnici, dnevni prostor s kavčem za eno osebo, 
kuhinja (mikrovalovna pečica, aparat za kavo, kuhalna 
plošča, hladilnik), kopalnica z kadjo ali tušem, sušilec 
za lase, klimatska naprava, SAT TV, telefon, sef, 
uporaba interneta je vključena v ceno namestitve, 
balkon. Internet: internetni priključek v sobah v ceni. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja za tiste 
ki bivajo v sobah in imajo polpenzion. V naselju: 
restavracija, aperitiv bar, narodna restavracija, kavni 
bar, plesna terasa; prodajalna spominkov; ambulanta 
v mestu Vrsar; otroško igrišče; brezplačno parkirišče 
v naselju (ni varovano). Šport in zabava: otroško 
igrišče, vodni športi, najem čolnov, najem koles, 
najem palic za nordijsko hojo. V bližini športni center 
Porto sole kateri nudi: tenis, namizni tenis, mini golf, 
košarko, odbojko, odbojko na mivki, mali nogomet. 
V bližini je tudi potapljaški center. Prihod: po 15.00; 
odhod do 10.00; ob prihodu se javite v recepciji 
naselja. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna 
stran: www.maistra.com

Cenik: stran 31.

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15.3.2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO (velja za sobe)

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

primer sobe

hrvaškaistra

http://www.kompas.si/
http://www.maistra.com/
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nudistično naselje koversada 4* in 2*
Lega: na južni strani polotoka Koversada ob Limskem 
kanalu; Vrsar 1 km. Plaža: skalnata in prodnata (tudi 
za otroke); vodni športi (doplačilo). Nastanitev 
apartmaji 4*: v vseh apartmajih klimatska naprava, 
SAT TV, telefon, sef, kuhinjska niša (pečica, aparat 
za kavo), kopalnica s sušilcem za lase, balkon ali 
terasa • A3 apartma: spalnica, dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem, terasa. • A4 apartma: spalnica, 
dnevni prostor z raztegljivim kavčem za 2 osebi, 
balkon ali terasa. Nastanitev sobe 2*: sobe v 
paviljonih s hladilnikom, kopalnico, balkonom ali 
teraso. Prehrana (sobe): samopostrežna zajtrk in 
večerja. Internet: Wi-Fi vključen samo v apartmajih. 

V naselju: restavracije (tudi restavracija z jedmi po 
izbiri z jedilnika), kavni bari, picerija, samopostrežna 
trgovina, trafika, pekarna, prodajalna s svežim sadjem 
in zelenjavo, terasa s plesno glasbo, ambulanta; 
parkirišče (brezplačno). Šport in zabava: v okolici 
teniška igrišča, igrišče za košarko, odbojko, odbojko 
na mivki. Prihod: 15.00-23.00, odhod do 10.00; ob 
prihodu se javite v osrednji recepciji naselja. Hišni 
ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).  
Spletna stran: www.maistra.com

Cenik: stran 32.

turistično naselje petalon 4* 
Lega: ob obali, na istoimenskem polotoku med 
Vrsarjem in avtokampom; paviljonsko naselje se 
terasasto spušča proti morju. Plaža: kamnita in 
betonirana; do prodnate 10 minut, tudi plaža za 
otroke. Možnost najema ležalnikov in senčnikov za 
doplačilo. Bazen: zunanji bazen s sladko vodo, tudi 
otroški, bar ob bazenu. Možnost najema ležalnikov 
in senčnikov. Nastanitev sobe: v sobah klimatska 
naprava, telefon, SAT TV, hladilnik, sef, kopalnica s 
sušilcem za lase, balkon; tudi družinske sobe (dve 
povezani sobi). Nastanitev apartmaji: v vseh 
apartmajih klimatska naprava, SAT TV, telefon, sef, 
kuhinjska niša (mikrovalovna pečica), kopalnica s 
sušilcem za lase, balkon • A3 APP: soba z zakonsko 
posteljo, dnevni prostor z raztegljivim kavčem • 

A4 APP: dve spalnici, dnevni prostor. Internet: Wi-
Fi vključen v ceno na recepciji Petalon, caffeteriji, 
pivnici, pizzeriji, restavraciji in na bazenu. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja (velja za sobe). Šport 
in zabava: plesna terasa in prostor za animacijo; 
v sklopu športnega centra Porto Sole: razni vodni 
športi, 12 teniških igrišč, igrišča za mali nogomet, 
košarko in odbojko, namizni tenis, mini golf, otroško 
igrišče, pikado, biljard, videoigre, odbojka na mivki, 
potapljanje; v naselju še: restavracija, picerija, 
kavarna, pivnica, trafika, samopostrežna trgovina, 
fitness. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.maistra.com

Cenik: stran 31/32.

Vrsar

primer apartmaja

hrvaška

istra

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 15. 2. 2016  

(velja samo za sobe)
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016  

(velja samo za sobe)
• 10 % popusta za zgodnje prijave do 15. 2. 2016 (velja 

samo za app in ne velja za termin: 29. 7. - 20. 8. 2016)
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO (velja samo za sobe)

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 2. 2016  

(velja samo za apartmaje)
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 10 % popust pri bivanju 21 noči ali več  

(velja samo za apartmaje))

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

za zgodnje 
prijave

-10%

http://www.kompas.si/
http://www.maistra.com/
http://www.maistra.com/
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Crveni otok, Rovinj hrvaškaistra

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

hotel eden 4*
Plaža: skalnata, delno prodnata do 200 m; vodni 
športi. NOVO! Nova plaža Mulini Beach, ki je peščena 
plaža in se nahaja pod hotelom Monte Mulini s 
čudovitim pogledom na kristalno čisto morje v 
uvali Lone. Na plaži se nahaja tudi Mulini Beach Bar. 
Odporto vsak dan v sezoni. Ležalniki in senčniki so 
na določenih mestih označenih za to brezplačno za 
goste hotela. Bazeni: notranji bazen z morsko vodo 
(18x9), zunanji bazen z morsko vodo, tudi otroški in 
velika travnata površina za sončenje. Nastanitev: 
v sobah klimatska naprava, SAT TV, mini bar, 
centralno gretje, telefon, sef, kopalnica s sušilcem 

za lase. Internet: Wi-Fi vključen v ceno. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska ponudba: 
klimatizirani skupni prostori in restavracija, TV soba, 
aperitiv bar, vitality bar, kavarna; parkirišče, A la carte 
Restavracija, grill in nacionala Restavracija, pool bar. 
Šport in zabava: v okolici športno središče, namizni 
tenis, 12 teniških igrišč, najem koles, kegljišče. Hišni 
ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.maistra.com

Cenik: stran 33.

hotel istra 4*
Lega: na otoku Sv. Andrea (Crveni otok), 15 min z 
ladjo (brezplačen prevoz); osebna vozila se pustijo 
na parkirišču Lamanova (brezplačno ni varovano) 
ali na varovanem parkirišču ACI marine (doplačilo). 
Plaža: skalnata, prodnata, tudi za otroke; vodni 
športi in rekviziti (doplačilo), šola jadranja na deski, 
najem motornih čolnov, manjša marina. Bazeni: 
notranji bazen s sladko vodo, whirlpool, 4 zunanji 
bazeni (2 za odrasle in 2 za otroke) s sladko in 
morsko vodo, tudi za otroke, senčniki in ležalniki. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
mini bar, telefon, sef, kopalnica s sušilcem za lase, 
balkon • družinske sobe: 2 povezani sobi in 2 kopalnici. 
Internet: internet vključen v ceno. Opomba: v 
družinskih sobah je najmanjše št. oseb 4. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja. Pijača pri večerji 

vključena: voda, gazirani sokovi iz šankomata, 
točeno pivo in vino. Hotelska ponudba: restavracija, 
aperitiv bar, kavarna, ribja restavracija (tudi jedi po 
izbiri z jedilnika), picerija, Grill Lavanda, Captains 
club, Pool bar, Blue bar, wellness center, fitnes, 
prodajalne, trafika. Šport in zabava: fitnes, vrtni 
šah, odbojka na mivki; za doplačilo teniška igrišča, 
namizni tenis, košarka, odbojka, namizni tenis, mali 
nogomet, balinišče, zunanje in notranje otroško 
igrišče, možnost najema gliserja, vožnja z banana, 
potapljanje, najem koles, videoigre, strelišče, pikado, 
bilijard. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna 
stran: www.maistra.com

Cenik: stran 32.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 15. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• ob večerji domača alkoholna in brezalkoholna pijača 

(točeno pivo, namizno vino, sok, voda)

Brezplačno:
• transfer do otoka in nazaj, parkirišče na celini (ni 

varovano)
• fitness, bazen
• otroška posteljica (po predhodni potrditvi)
• v terminu: 1 x tedensko posebna večerja v restavraciji 

(namesto penzionske večerje)
• pijača ni vključena v ceno

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016

OTROCI:
• en otrok do 7. leta BREZPLAČNO

primer sobe

primer sobe

Pical hotel
do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
http://www.maistra.com/
http://www.maistra.com/
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turistično naselje villas rubin 3* renovirano v letu 2014
Lega: sredi zelenja; Rovinj 3 km (večkrat dnevno 
redne avtobusne povezave). Plaža: prodnata, 
skalnata in betonirana (do 200 m), nudistična 
plaža (300 m), vodni športi. Bazen: NOVO! Velik 
bazen s sladko vodo, bazen za otroke,  aquaganom 
za doplačilo, ležalniki in senčniki za doplačilo. 
Nastanitev sobe: z raztegljivim ležiščem, (telefon, 
SAT TV), kopalnica, balkon. Nastanitev apartmaji: v 
vseh apartmajih SAT TV, telefon, sef, kuhinjska niša, 
kopalnica, terasa • STU3: spalno dnevni prostor s 
kuhinjsko nišo in dodatnim ležiščem (raztegljiv fotelj) 
• APP 4B: spalnica, dnevni prostor z 2 ležišči • APP 5: 
dve spalnici, dnevni prostor. Internet: Wi-Fi vključen 
v ceno vendar je dostopen samo okoli recepcije, 
restavracije, bazena in športnega centra. 

Prehrana (sobe): samopostrežna zajtrk in večerja. 
V naselju: osrednja restavracija in restavracija z 
jedmi po izbiri z jedilnika, žar, picerija, slaščičarna, 
pivnica, kavni bari, TV soba, terasa s plesno glasbo 
in zabavnimi večeri, prodajalne, samopostrežna 
trgovina, otroško igrišče, parkirišče (ni varovano). 
Šport in zabava: v okolici teniška igrišča, odbojka 
na mivki, igrišča za košarko, rokomet, namizni tenis, 
izposoja koles in čolnov; šola potapljanja in tenisa 
(doplačilo). Prihod: po 15.00; odhod do 10.00; ob 
prihodu se javite v osrednji recepciji naselja. Hišni 
ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo na kraju samem). 
Spletna stran: www.maistra.com

Cenik: stran 33/34.

turistično naselje amarin 4* 
Lega: ob morju, 4 km severno od Rovinja. Plaža: 
prodnata, kamnita (100-300 m), vodni športi, 
ležalniki in senčniki (doplačilo), plaža nosi plavo 
zastavo imajo tudi tuše na plaži. Bazen: zunanji 
bazen z morsko vodo. Nastanitev apartmaji: v 
vseh apartmajih klimatska naprava, SAT TV, sef, 
telefon, kuhinja (aparat za kavo, mikrovalovna 
pečica), kopalnica s sušilcem za lase, terasa • APP 
A3: renovirani leta 2013, spalnica, dnevni prostor 
z raztegljivim ležiščem za 1 odraslo osebo ali 2 
manjša otroka. • APP 4B: spalnica, dnevni prostor z 
raztegljivim ležiščem za 2 osebi. • APP A5: renovirani 
leta 2013, v dveh etažah, 2 spalnici, dnevni prostor z 
raztegljivim ležiščem za 1 odraslo osebo ali 2 manjša 
otroka, loža z vrtom. Nastanitev sobe: klimatska 
naprava, SAT TV, sef, telefon, kuhinjska niša (aparat 
za kavo, mikrovalovna pečica, hladilnik in kuhalnik), 
kopalnica s sušilcem za lase, terasa. • Sup sobe: z 
možnostjo dodatnega ležišča (raztegljiv fotelj). 

Internet: priključek v sobah in apartmajih proti 
doplačilu, internetni kotiček v naselju za doplačilo. 
Prehrana (sobe): samopostrežna zajtrk in večerja. V 
naselju: recepcija, restavracija, terasa z restavracijo 
a la carte, Grill Planika, pivnica Lumnia, Pizzeria, 
Blue Bar, Pool bar, Fast food bar, Fresch coorner, 
Planika, terasa za večerno animacijo, bazen s teraso 
za večerni program, 2 bara na plaži, aperitiv -bar, 
TV soba, otroško igrišče, samopostrežna trgovina, 
frizerski salon; masaža. Šport in zabava: v okolici 
tenis, namizni tenis, odbojka, košarka, odbojka na 
mivki, mini golf, pikado, trim steza, izposoja koles 
in športnih pripomočkov ter smučanje na vodi 
(doplačilo). Prihod: po 15.00; odhod do 10.00; ob 
prihodu se javite v osrednji recepciji naselja. Hišni 
ljubljenčki: niso dovoljeni v prenovljenih apartmajih. 
Spletna stran: www.maistra.com

Cenik: stran 33.

Rovinj

primer apartmaja

hrvaška

istra

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 10. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-20%

za zgodnje 
prijave

-20%

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 15. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO (velja za sobe)

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 15. 2. 2016  

(velja za sobe)
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016  

(velja za sobe in apartmaje)
• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 2. 2016  

(velja za apartmaje)
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 10. leta BREZPLAČNO (velja za sobe)

primer apartmaja

primer sobe

http://www.kompas.si/
http://www.maistra.com/
http://www.maistra.com/


www.kompas.si  59

Banjole hrvaškaistra

turistično naselje centinera 3*
Lega: v zalivu, obdan z borovim gozdom v naselju 
Banjole, Pulj 6 km.
Plaža: prodnata, tudi kamnite plošče, ležalniki in 
senčniki (za doplačilo). Dostop do plaže tudi za 
invalidne osebe.
Bazen: notranji bazen z morsko vodo.
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
mini bar, telefon, kopalnica, balkon (nekaj sob brez 
balkona). • Družinske sobe 1/2+2: imajo balkon in 
raztegljiv kavč ali dva pomožna ležišča. Vse sobe so 
bočno obrnjene proti morju, objekt je sestavljen iz 
treh depandans s centralno recepcijo.
Internet: Wi-Fi na terasi bara Balnea brezplačno.

Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.
Ostala ponudba: osrednja restavracija, dva kavna 
bar ob plaži, picerija, terasa, prodajalna spominkov in 
časopisa, parkirišče (ni varovano).
Šport in zabava: vsakodnevna animacija za odrasle 
in otroke v terminu od 13.6. do 5.9., razne športne 
aktivnosti, za doplačilo vodni športi, namizni tenis, 
teniška igrišča, balinišče, odbojka na pesku in 
nogometno igrišče.
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.
Spletna stran: www.centinera.com

Cenik: stran 34.
primer superior sobe

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31.03.2106 

AKCIJA:
• 4=3 v terminu: 23.4.-14.5., 10.9.-8.10.2016
• 7=6 v terminu: 14.5.-18.6., 3.9.-10.9.2016

OTROCI:
• en otrok do 7. leta BREZPLAČNO

Brezplačno:
• vsakodnevna hotelska otroška animacija
• Vključena pijača:
• ob večerji (sok, voda, namizno vino, točeno pivo)

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-10%

http://www.kompas.si/
http://www.centinera.com/
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 Kompasovi družinski klubi

KOMPASOVI  

KLUBI

 Kompasovi družinski klubi
Spremljajte Kompasove družinske klube na:

Kompasova informativna točka
Kompasov predstavnik
Kompasov animator

ZLATI

ZLATI KLUB PROGRAM:
• Jutranja rekreacija 
• Glasbeni kviz
• Popoldanska tombola
• Karaoke
• Ustvarjalne delavnice 
• Raziskovanje okolice z 

animatorjem
• Plesni večer

11. 6. - 25. 6. 2016
27. 8. - 10. 9. 2016

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

MINI KLUB PROGRAM:  
• jutranja rekreacija 
• ustvarjalne delavnice 
• tematske igre za otroke
• športna animacija 
• izleti za doplačilo 
• otroški mini disko 

11. 6. - 17. 9. 2016

MINI

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

Medulin

http://www.kompas.si/
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hotel park plaza belvedere 3*+/4*
popolnoma prenovljen hotel v letu 2014
Lega: obala 100 m, objekt obkrožen z zelenjem, 
Medulin 600 m (sezonski turistični vlakec za 
doplačilo-2 €/os/smer).  
Plaža: novo urejena, prodnata, skalnata, peščena, 
zelo primerna za otroke in tudi neplavalce, novi 
ležalniki in senčniki (za doplačilo na plaži), vodni 
športi, nudistična plaža 1 km.  
Bazeni: en zunanji bazen z morsko vodo in en otroški 
bazen, terasa za sončenje (senčniki in ležalniki proti 
doplačilu), notranji bazen z morsko vodo.  
Nastanitev: nove, moderno opremljene sobe, v 
sobah balkon, klimatska naprava, SAT TV, mini bar, 
telefon, sef, kopalnica s sušilcem za lase.  
Internet: Wi-Fi v sobah in na recepciji brezplačno.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, 

kavarna, kavni bar, prodajalna spominkov in 
časopisov, trim kabinet, frizer, bar in restavracija s 
hitro pripravljeno hrano ob bazenu, parkirišče.  
Šport in zabava: spa in wellness center v hotelu, v 
okolici tenis, namizni tenis, mini golf, večnamensko 
športno igrišče (nogomet, rokomet, odbojka), atletska 
steza.  
Dodatna ponudba: bogata hotelska animacija 
za otroke in odrasle (razne športne in rekreativne 
aktivnosti, zabava in igre za otroke, kreativne 
delavnice, plesni program).  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.arenaturist.com

Cenik: stran 34.

 

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016

za zgodnje 
prijave

-15%priporočamo

KOMPASOV

BREZPLAČNO

NA POT

primer sobe

http://www.kompas.si/
http://www.arenaturist.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016 za 

rezervacije 7 noči ali več.
• Popust se sešteva z akcijami.

AKCIJA:
• 10 % popust v terminu 28. 5. - 25. 6. 2016 velja za 

7-dnevne rezervacije
• 10 % popust v terminu 27.85. - 10. 9. 2016 velja za 

5-dnevne rezervacije

hotel park plaza histria in park plaza histria marina wing 4*
Lega: v TN Punta Verudela (polotok Verudela, 4 km 
od centra mesta). Plaža: 50 m, skalnata, betonirana, 
mestoma prodnata, tudi za otroke; bar in restavracija; 
vodni športi. Bazeni: notranji bazen z ogrevano 
morsko vodo (12 x 25 m), zunanji bazeni z morsko 
vodo in s teraso za sončenje, ležalniki in senčniki 
brezplačno. Nastanitev: sobe v hotelu in depandansi 
v moderno opremljenih sobah klimatska naprava, SAT 
TV-LCD, sef (v hotelu), mini bar, telefon, kopalnica s 
sušilcem za lase. Internet: Wi-Fi internetni dostop 
brezplačno. Prehrana: samopostrežnI zajtrk. 
Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, 

kavarna, taverna, lobby & piano bar z odprto 
teraso s pogledom na morje, aperitiv bar, savna, 
fitnes, parkirišče. Šport in zabava: gostom je na 
voljo rekreacijski center z 18 teniškimi igrišči, 2 
mali nogometni igrišči, igrišče za odbojko, košarko, 
rokomet, squash, mini golf in namizni tenis. Možnost 
najema koles, potapljanja in ostali vodni športi. Hišni 
ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.arenaturist.com

Cenik: stran 35

Pula

apartmajski naselji park plaza verudela 4* in verudela beach 3*
Lega: TN Punta Verudela, ob hotelu Park Plaza 
Histria; v idiličnem borovem in mediteranskem 
zelenju; večina namestitvenih enot z impresivnim 
pogledom na morje. Plaža: skalnata z betonskimi 
ploščami, mestoma prodnata (10-200 m). Nastanitev 
apartmaji Park Plaza Verudela 4*: vsi apartmaji so 
moderno opremljeni, s klimatsko napravo, LCD TV, 
telefonom, sefom, opremljeno kuhinjo (mikrovalovna 
pečica, kavni aparat, hladilnik z zmrzovalnim 
delom, balkonom ali teraso in kopalnico s sušilcem 
za lase. • A2 studio: dnevni prostor z 2 ležišči in s 
pomožnim ležiščem (kavč) • A2-4 apartma: 1/2 
soba ali dnevni prostor z raztegljivim foteljem, 
možnost tretjega ležišča. Nastanitev apartmaji 
Verudela Beach 3*: v pritličju ali prvem nadstropju; 

vsi z balkonom, nekateri s pogledom na morje, 
klimatizirani (za doplačilo), s SAT TV, telefonom, 
sefom, kuhinjsko nišo in kopalnico s sušilcem za lase • 
B2-4 APP: spalnica in dnevni proctor. Internet: Wi-Fi 
brezplačno na recepciji naselja in v apartmajih tip 
A. V naselju: restavracije, slaščičarna, bar s prigrizki, 
samopostrežna trgovina, picerija, plesna terasa; 
varovano parkirišče pred naseljem (brezplačno) ali 
v garaži (doplačilo). Prihod: 17.00-22.00; odhod do 
9.00; ob prihodu se javite v osrednji recepciji naselja. 
Hišni ljubljenčki: dovoljen (doplačilo v kraju samem). 
Spletna stran: www.arenaturist.hr

Cenik: stran 35.

primer sobe

primer apartmaja Park Plaza Verudela

primer apartmaja Verudela Beach 

Apartmajsko naselje Park Plaza Verudela 

Apartmajsko naselje Verudela Beach

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

istra

http://www.kompas.si/
http://www.arenaturist.com/
http://www.arenaturist.hr/
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hotel brioni 2*
Lega: na polotoku Verudela, Pula 4 km. Plaža: 
skalnata, betonirana; zaliv s prodnato plažo (50 m); 
vodni športi. Bazeni: notranji bazen z morsko vodo 
(17x7 m), zunanji bazen z morsko vodo in s teraso. 
Nastanitev: v sobah SAT TV, telefon, kopalnica. 
Internet: Wi-Fi v skupnih prostorih brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska 
ponudba: klimatizirani skupni prostori in restavracija, 

aperitiv bar, TV soba; savna, masaža, parkirišče. Šport 
in zabava: v okolici športni center Verudela. Dodatna 
ponudba: animacija za otroke in odrasle (15. 6. - 15. 
9.). Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.arenaturist.hr

Cenik: stran 35.

hotel park plaza arena pula 3* 
popolnoma prenovljen hotel v letu 2015
Lega: na polotoku Verudela, v bližini hotela Brioni, 
do Pule 5 km. Plaža: skalnata, mestoma betonirana 
in prodnata. Bazen: dva zunanja bazena z morsko 
vodo, terasa za sončenje. Nastanitev: superior 
sobe: velikost cca 23 m2, balkon, Wi-Fi dostop, 
LCD televizija, možnost kuhanja kave in čaja, mini 
bar, klimatska naprava, sef, kopalnica tuš wc, 
fen v kopalnici, dvoposteljna soba z možnostjo 
dodatnega ležišča; Standard soba: velikost cca 17 
m2, dvoposteljna soba kjer ni možnosti dodatnega 
ležišča, kopalnica tuš wc, sef, klimatska naprava, LCD 
televizija, fen v kopalnici, mini bar, možnost kuhanja 
kave in čaja. Internet: Wi-Fi dostop brezplačno. 

Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska 
ponudba: popolnoma prenovljen hotel v letu 2015 z 
udobno in moderno opremljenimi sobami, recepcijo, 
restavracijo. Lobi z aperitiv barom, zunanja terasa, 
moderna Restavracija z odlično lokalno pridelano 
zdravo hrano, tudi brezglutenska hrana, parkirišče, 
popolnoma klimatiziran hotel, Wi-Fi dostop v 
celotnem hotelu. Šport in zabava: v okolici športno 
središče Verudela. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.arenaturist.hr

Cenik: stran 35.

Pula

hrvaška

istra

primer sobe

primer sobe

AKCIJA:
• 10 % popust v terminu 27. 8. - 3. 9. 2016 pri bivanju 

minimalno 5 noči
• 10 % popust v terminu 10. 9. - 17. 9. 2016 pri bivanju 

minimalno 3 noči

Vključena pijača:
• pijača ob večerji: sokovi iz šankomata, lokalno vino in 

točeno pivo

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016

za zgodnje 
prijave

-10%

http://www.kompas.si/
http://www.arenaturist.hr/
http://www.arenaturist.hr/


www.kompas.si  65

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016 za 7 ali 

večdnevne rezervacije.
• Popust se sešteva z akcijami.

AKCIJA:
• 10 % popust v terminu 28. 5. - 25. 6. 2016 velja za 

7-dnevne rezervacije
• 10 % popust v terminu 27. 8. - 17.9. 2016 velja za 

5-dnevne rezervacije

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016 za 7 ali 

večdnevne rezervacije.
• Popust se sešteva z akcijami.

AKCIJA:
• 10 % popust v terminu 7. 6. - 27. 6. 2016 velja za 

7-dnevne rezervacije

apartmaji splendid resort 2*
Lega: turistično naselje Zlatne stijene, Verudela 900 
m. Plaža: skalnata, betonirana in delno prodnata; tudi 
za otroke. Nastanitev: vsi apartmaji so klimatizirani 
(proti doplačilu), imajo SAT TV, telefon, sef, kuhinjsko 
nišo, kopalnico s sušilcem za lase, terasa ali balkon • 
A2-4 APP v pritličju ali v nadstropju: 1/2 soba, dnevni 
prostor z raztegljivim kavčem za 2 osebi • A3-5 APP: 
1/3 soba, dnevni prostor z raztegljivim kavčem. 
Internet: Wi-Fi na recepciji brezplačno.  

V naselju: osrednja recepcija, samopostrežna 
trgovina, restavracija s teraso, kavni bar, prodajalna 
časopisov. Šport in zabava: gl. opis apartmaji 
Horizont. Prihod: 17.00-22.00; odhod do 9.00; ob 
prihodu se javite v osrednji recepciji naselja.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo v kraju 
samem). Spletna stran: www.arenaturist.com

Cenik: stran 36.

apartmaji horizont 2*
Lega: v turističnem naselju Zlatne stijene, obkroženi 
z zelenjem, Verudela 900 m. Plaža: skalnata, 
betonirana in delno prodnata. Nastanitev: v vseh 
apartmajih kuhinjska niša, kopalnica, balkon ali terasa, 
SAT TV, sef • B2-3 APP: 1/2 soba, dnevni prostor z 
1 ležiščem • B2-4 APP: 1/2 soba, dnevni prostor z 
2 ležišči • BX2-4 APP: renoviran, 1/2 soba, dnevni 
prostor z 2 ležiščema, možnost doplačila za klimo. 
Internet: Wi-Fi na recepciji brezplačno. V naselju: 
osrednja recepcija, samopostrežna restavracija s 

teraso, aperitiv bar, manjša samopostrežna trgovina, 
prodajalna spominkov in časopisov; parkirišče. Šport 
in zabava: športni center s 2 teniškima igriščema, 
namizni tenis. Prihod: 17.00-22.00; odhod do 9.00; 
ob prihodu se javite v osrednji recepciji naselja. Hišni 
ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo v kraju samem). 
Spletna stran: www.arenaturist.com

Cenik: stran 36.

Pula hrvaškaistra

primer apartmaja

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
http://www.arenaturist.com/
http://www.arenaturist.com/
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 Kompasovi družinski klubi

KOMPASOVI  

KLUBI

 Kompasovi družinski klubi
Spremljajte Kompasove družinske klube na:

ZLATI

ZLATI KLUB PROGRAM:
• Jutranja rekreacija 
• Glasbeni kviz
• Popoldanska tombola
• Karaoke
• Ustvarjalne delavnice 
• Raziskovanje okolice z 

animatorjem
• Plesni večer

18. 6. - 2. 7. 2016
27. 8. - 17. 9. 2016

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

25. 6. - 27. 8. 2016

DRUŽINSKI

PROGRAM ZA OTROKE IN  
MLADOSTNIKE: 
Mini & Cici & Maksi klub
• tematsko obarvane ustvarjalne 

delavnice  
• iskanje gusarskega zaklada 
• pravljično obarvane urice 
• podelitev diplom vsem 

udeležencem

PROGRAM ZA CELO DRUŽINO: 
Športna rekreacija 
• dnevna športna animacija 
• vodna aerobika
• sprehod do mesta
• Kompasijada –igre za celo 

družino
• izleti za doplačilo 

VEČERNA ANIMACIJA:
• vsak večer otroški mini disko 

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

Rabac
Kompasova informativna točka
Kompasov predstavnik
Kompasov animator

http://www.kompas.si/
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hotelski kompleks maslinica 4* 
Lega, plaža in bazeni: v zalivu Maslinica, Rabac 800 
m, hotela Hedera in Narcis sta povezana s hodnikom. 
Plaža prodnata in skalnata 50-100 m, primerna za 
otroke; vodni športi, vodni tobogan (doplačilo). 
Notranji bazeni z morsko vodo v hotelu Mimosa in 
Hedera, notranji baze s sladko vodo v hotelu Hedera; 
oba bazena sta zaprta v juliju in avgustu; v bližini (100 
m) nov kompleks treh zunanjih bazenov, terasa za 
sončenje, ležalniki in senčniki (za doplačilo, omejeno 
število).  
Nastanitev: • Hedera 3*: v sobah SAT TV, telefon, 
sef, kopalnica (sušilec za lase). • Sobe 1/2+2 imajo 
pograd. • Narcis/Mimosa 4*: hotel Mimosa renoviran 
v letu 2014, hotel Narcis renoviran leta 2012; v sobah 
klimatska naprava, SAT TV, hladilnik, telefon, sef, 
kopalnica. Družinske sobe imajo raztegljiv kavč. 
Internet: internetni kotiček na recepciji (za doplačilo 

v hotelu Hedera), Wi-Fi (za doplačilo v hotelu Narcis 
in Mimosa).  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori 
in restavracija, aperitiv bar, kavni bar, prodajalna 
spominkov, wellness center v hotelu Mimosa, savna, 
fitnes, frizerski salon, šola potapljanja, parkirišče.  
V naselju: samopostrežna trgovina, žar restavracija. 
Šport in zabava: v okolici teniška igrišča, igrišča za 
košarko, odbojko, mini golf, namizni tenis, trim steza, 
otroško igrišče, animacija za odrasle in otroke od 
sredine maja do sredine septembra; otroški klub (od 
sredine maja do sredine septembra) za otroke 6-12 
let. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.maslinica-rabac.com

Cenik: stran 36/37.

primer sobe, hotel Narcis

primer sobe, hotel Mimosa

Rabac

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 35 % popust za zgodnje prijave do 31.12.2015 za  

No name 4*
• 25 % popust za zgodnje prijave do 31.1.2016 za  

No name 4*
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31.3.2016 za  

No name 4*
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15.4.2016  

za hotel Hedera 3*

AKCIJA:
• 7=6 v terminu: 2.4.-23.4., 8.10.-29.10.2016
• 10 % popust v terminu: 23.7.-30.7.2016

OTROCI:
• En otrok do 7. Leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• Ena pijača ob večerji (voda, 0,25l vina ali 0,2 l piva ali 

0,2 l soka), popoldanski čaj.

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-35%

KOMPASOV

BREZPLAČNO

NA POT

http://www.kompas.si/
http://www.maslinica-rabac.com/
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miramar hotel 3*
Lega: na vzpetini ob Allegro hotelu, 700 m od centra 
Rapca. Plaža: prodnata in skalnata, z oznako Plava 
zastava, tudi za otroke; vodni športi proti doplačilu, 
senčniki in ležalniki proti doplačilu. Bazen: zunanji 
bazen z morsko vodo, tudi za otroke, terasa za 
sončenje s senčniki in ležalniki brezplačno (glede 
na razpoložljivost). Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, LCD SAT TV, telefon, kopalnica s sušilcem 
za lase, balkon. Internet: internetni kotiček proti 
doplačilu, Wi-Fi na področju recepcije in preddverja 
brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja; tematske večerje 2 x tedensko in show 
cooking, večerja se odvija v dveh terminih. Hotelska 

ponudba: restavracija, Lobby in Pool bar, A la carte 
Restavracija Santa Andrea (15. 6. - 15. 9.), TV soba, 
parkirišče brezplačno (ni varovano).Šport in zabava: 
Maro Club od maja do septembra - za otroke od 4. do 
12. leta, Maro Disco od maja do septembra, otroško 
igrišče, Teens Lounge v Valamar Bellevue Hotel & 
Residence v juliju in avgustu, za doplačilo športne 
aktivnosti: v okolici tenis, mini golf, namizni tenis, 
trim steza, izposoja koles. Hišni ljubljenčki: dovoljeni 
po predhodni potrditvi in doplačilu. Spletna stran: 
www.valamar.com

Cenik: stran 37.

Rabac

hrvaška

istra

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijavedo 31. 3. 2016

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

hotel allegro 3*
Lega: na vzpetini ob hotelu Miramar, 700 m od 
centra Rapca. Plaža: prodnata in skalnata cca 100 m, 
z oznako Plava zastava, tudi za otroke; vodni športi 
proti doplačilu, senčniki in ležalniki proti doplačilu. 
Bazen: zunanji bazen z morsko vodo, otroški bazen, 
ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno (glede 
na razpoložljivost). Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, LCD SAT TV, telefon, kopalnica s sušilcem 
za lase, balkon. Internet: internetni kotiček proti 
doplačilu, Wi-Fi na področju recepcije in preddverja 
brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja oz. all inklusive v terminu: 12.5.-17.9.2016 
(zajtrk, kosilo, večerja) ; tematske večerje 2 x 
tedensko in show cooking, večerja se odvija v dveh 
terminih. Hotelska ponudba: restavracija, Lobby 

bar, TV soba, dvigalo, terasa s prodajalno spominkov 
parkirišče brezplačno (ni varovano). Športna igrišča 
v bližini. Šport in zabava: Maro Club od maja do 
septembra - za otroke od 4. do 12. Leta v hotelu 
Miramar, Teens Lounge v Valamar Bellevue Hotel & 
Residence v juliju in avgustu, za doplačilo športne 
aktivnosti: v okolici tenis, mini golf, namizni tenis, 
trim steza, izposoja koles, organizirane kolesarske 
ture. Hotel Allegro je ''Bike hotel'' kar pomeni da ima 
prostor za shranjevanje koles, prostor za pranje koles. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni po predhodni potrditvi in 
doplačilu. Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 37.

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

all inclusive (12.5.-17.9.)
Samopostrežni zajtrk 7:00-10:00 ure, samopostrežno 
kosilo 12:00-14:00 z vključeno pijačo, samopostrežna 
večerja 18:30-19:30 in od 20:00-21:00 z vključeno 
večerjo. Pri obrokih je vključena pijača (lokalno vino, 
voda, domače pivo, brezalkoholne pijače iz šanko-
mata).

http://www.kompas.si/
http://www.valamar.com/
http://www.valamar.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2106

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016

hotel marina 2*

girandella 2* tourist village

Lega: v borovem gozdičku nad zalivom s prodnato 
plažo, z oznako Plava zastava. Bazen: zunanji bazen 
z morsko vodo s teraso za sončenje z ležalniki in 
senčniki brezplačno (do zasedbe mest), 800 m do 
centra mesta Rabac. Nastanitev: v sobah kopalnica, 
SAT TV, telefon. Internet: Wi-Fi na recepciji in 
preddverju brezplačno, internetni kotiček proti 
doplačilu. Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja; 
tematske večerje 2 x tedensko in show cooking. 
Hotelska ponudba: klimatizirana show cooking 
restavracija, dvigalo, terasa, lobby bar, menjalnica, 

nevarovano parkirišče (brezplačno). Šport in zabava: 
tenis center Prohaska v bližini (proti doplačilu), 
potapljaški center v bližini, najem koles, dnevna 
športna animacija za odrasle: Maro Club 4-12 in Maro 
Disco (v Miramar hotelu), otroško igrišče v bližini, 
Teens Lounge, v sezoni tudi občasno živa glasba v 
sosednjih hotelih. Hišni ljubljenčki: dovoljeni po 
predhodni potrditvi.  
Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 37.

Lega: turistično naselje Girandela je paviljonskega 
tipa, ima tri paviljone (Agava, Oleander in Ulika), ob 
istoimenski plaži. Oddaljenost od cetra mesta Rabac 
je 1,5km ali 20 minut hoda ob obali. Plaže: prodnato-
skalnato-betonirane plaže (50 - 300 m), tudi za 
otroke; vodni športi (doplačilo), z oznako Plava 
zastava, senčniki in ležalniki proti doplačilu. Bazen: 
zunanji bazen z morsko vodo na sami plaži s teraso za 
sončenje z ležalniki in senčniki (proti doplačilu); bistro 
bar Plaža. Nastanitev: v sobah kopalnica, satelitska 
LCD televizija, manjši hladilnik, balkon. Internet: Wi-
Fi na recepciji in v caffe baru brezplačno, internetni 
kotiček proti doplačilu. Prehrana: samopostrežna 
zajtrk in večerja; tematske večerje 2 x tedensko in 
show cooking. Hotelska ponudba: restavracija, 

terasa, kava bar, market in kiosk s časopisi, 
Tropic Lounge bar v bližini, nevarovano parkirišče 
(brezplačno). Šport in zabava: tenis center Prohaska 
(150 m), mini golf, odbojka na mivki, proti doplačilu 
vodni športi in potapljaški center, dnevno športna 
animacija za odrasle, Maro Club (pod restavracijo za 
3 starostne skupine: mini club Maro, midi in maxi 
samo v terminu julij in avgust, drugače pa je Maro 
Club 4-12 let od junija do avgusta), Maro Disco, Teens 
Ounge 13-17 let v juliju in avgustu, večerna zabava 
in animacija v bližini. Hišni ljubljenčki: dovoljeni po 
predhodni potrditvi.  
Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 38.

mediteran residence 2*
Lega: v borovem gozdičku, poleg hotela Marina; 800 
m do centra Rabca. Plaža: prodnata, primerna tudi 
za otroke, z oznako Plava zastava, senčniki in ležalniki 
proti doplačilu. Bazen: zunanji bazen z morsko vodo 
pri sosednjem hotelu Marina s teraso za sončenje in 
z ležalniki, senčniki brezplačno (do zasedbe mest). 
Nastanitev: v sobah telefon, kopalnica, balkon. 
Internet: internetni kotiček v hotelu Marina proti 
doplačilu, Wi-Fi na področju recepcije in preddverja 
hotela Marina brezplačno. Prehrana: samopostrežni 
zajtrk, samopostrežna večerja s solatnim bifejem 

v hotelu Marina. Hotelska ponudba: recepcija in 
menjalnica v bližnjem hotelu Marina, parkirišče 
brezplačno (ni varovano). Šport in zabava: v bližini 
in proti doplačilu teniška igrišča, mini golf, možnost 
najema koles, vodni športi, Maro Club (v bližnjem 
hotelu Miramar). Hišni ljubljenčki: dovoljeni (po 
predhodni najavi in potrditvi).  
Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 38.

primer sobe

primer sobe

primer sobe

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-15%

Rabac hrvaškaistra

http://www.kompas.si/
http://www.valamar.com/
http://www.valamar.com/
http://www.valamar.com/
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albona hotel & residence 3*
Lega: v zelenju, do centra Rapca 1,6 km. Plaža: 
prodnata, skalnata (150 m), tudi za otroke; vodni 
športi na plaži pri TN Girandella proti doplačilu, 
senčniki in ležalniki proti doplačilu. Bazen: zunanji 
bazen z morsko vodo, jacuzzi, bazen za otroke, Lobby 
in Pool bar s teraso, terasa za sončenje z ležalniki in 
senčniki brezplačno (omejeno število). Nastanitev: 
v vseh apartmajih telefon, LCD SAT TV, kuhinjska 
niša, aparat za filter kavo, kopalnica s fenom, v 
večini apartmajev balkon. • 1/3 studio: spalno/
dnevni prostor z dvemi ločenimi ležišči in dodatnim 
ležiščem (sofa); • 1/4 apartma: 1/2 soba, dnevni 
prostor z 2 dodatnimi ležišči; • 1/3 apartma: 1/2 soba, 
dnevni prostor z 1 dodatnim ležiščem. V primeru 
polpenziona stranka dobi studio za 3 osebe: 
standard twin soba z dodatnim ležiščem, balkon, 
park stran, kopalnica s kadjo, LCD SAT TV, telefon, 
soba nima kuhinje ima samo hladilnik. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja; tematske večerje 
2 x tedensko in show cooking (velja za ponudbo 

s polpenzionom). Internet: Wi-Fi na recepciji, 
preddverju, bazenu, baru na bazenu, restavraciji 
brezplačno, internetni kotiček proti doplačilu. V 
naselju: restavracija, Lobby in Pool bar v hotelu, 
skupni prostori, v bližini samopostrežna trgovina, 
jacuzzi, soba za fitnes, masaža (doplačilo), parkirišče 
brezplačno (ni varovano) in varovano parkirišče (proti 
doplačilu)., otroško igrišče. Šport in zabava: športni 
center Prohaska, Maro Club, v klimatiziranih prostorih 
Albona hotela in Residence v maju do septembra, 
Teens Lounge v Valamar Bellevue Hotel & Residence 
od julija do avguta, dnevni športno animacijski 
program, večeri z živo glasbo od junija do septembra, 
potapljaški center v bližini. Prihod: po 14.00; odhod 
do 10.00; ob prihodu se javite v recepciji hotela. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni po predhodni najavi in 
potrditvi. Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 38.

valamar bellevue hotel & residence 4*
Lega: oddaljen od centra mesta Rabac 1,6 km. Plaža: 
prodnata, kamnita; 100 m, z oznako Plava zastava, 
senčniki in ležalniki proti doplačilu. Bazen: zunanji 
bazen za odrasle z morsko vodo, tudi otroški ki se 
nahaja v bližini otroškega igrišča in je ločen od bazena 
za odrasle; jacuzzi, terasa za sončenje, senčniki in 
ležalniki brezplačno (do zasedbe mest). Nastanitev: 
v vseh sobah klimatska naprava, LCD SAT TV, telefon, 
mini bar, sef, kopalnica s sušilcem za lase, balkon, v 
večini sob možnost Wi-Fi brezplačno. Internet: Wi-Fi 
brezplačno (lovi v večini sob in na površinah hotela 
ne pa v vseh sobah in povsod), internetni kotiček 
proti doplačilu. Prehrana: samopostrežna zajtrk 
in večerja; tematske večerje 3 x tedensko in show 
cooking, otroška Restavracija v sklopu restavracije. 

Hotelska ponudba: restavracija, Lobby bar s teraso 
ob bazenu, Exotic bar v bližini, trgovina, menjalnica, 
parkirišče brezplačno (nevarovano) in proti doplačilu 
varovano. Šport in zabava: v bližini Maro Club za 
otroke od 4-12 let od maja do septembra , Maro 
Disco in Teens Lounge za otroke 13-17 let, otroško 
igrišče, v bližini teniška igrišča proti doplačilu (tenis 
center Prohaska 400 m), namizni tenis, mini golf, 
vodni športi, potapljaški center za doplačilo kadar ni 
v sklopu animacijskega programa. Hišni ljubljenčki: 
dovoljeni po predhodni potrditvi in doplačilu.  
Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 39.

Rabac

hrvaška

istra

primer sobe

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 (za 

apartmaje 1/2,1/3,1/4,1/6)

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO (velja za sobe)

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 15 % popust za zgodnje prijavedo 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• Popust se sešteva z akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

primer apartmaja

do 14. leta 

BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
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Rabac hrvaškaistra

hotel & casa valamar sanfior 4*
dobitnik nagrade ‘’world travel award 2014’’ – vodilni hotel na hrvaškem
Lega: družinsko letovišče na polotoku, v zelenju, 
center mesta Rabac 1 km. Plaža: prodnata, tudi za 
otroke (do 50 m), z oznako Plava zastava, vodni športi 
proti doplačilu, senčniki in ležalniki proti doplačilu, 
Wi-Fi brezplačno na hotelski plaži. Bazen: notranji 
bazen s pogledom na morje v hotelu in dva zunanja 
bazena s sladko vodo (relax cona v hotelu in activity 
bazen z vodnimi efekti v casi), tudi otroški; terasa za 
sončenje s senčniki in ležalniki brezplačno (glede na 
razpoložljivost). Nastanitev: renoviran hotel; v sobah 
klimatska naprava, LCD SAT TV, telefon, sef, mini bar, 
kopalnica s sušilcem za lase; sobe na morsko stran 
imajo balko. Internet: Wi-Fi brezplačno, internetni 
kotiček proti doplačilu. Prehrana: samopostrežna 
zajtrk in večerja; tematske večerje 3 x tedensko in 
show cooking, v okvirju hotelske restavraciji posebej 
tudi predel kjer je otroška Restavracija. Hotelska 
ponudba: restavracija z novo teraso, kavni bar 
s teraso v atriju hotela, Pool bar, Lounge bar na 
bazenu, Bistro Delfino, Book cafe, TV soba, prodajalna 
spominkov, menjalnica, parkirišče brezplačno (ni 
varovano); v hotelu brezplačno Wellness: notranji 
bazen, finska in infrardeča savna, turška kopel, soba 

za sprostitev z jacuzzijem, masaže in lepotni tretmaji 
za doplačilo. Šport in zabava: v okolici teniška igrišča 
za doplačilo (tenis center Prohaska 200 m), namizni 
tenis, mini golf proti doplačilu, trim steza, športna 
dnevna animacija od maja do septembra, Maro Club 
4* (za otroke 4. do 12. leta, ponudba pijače v klubu 
za otroke in popoldanski sladoled), Maro Disco, 
otroško igrišče, fitnes, prostor za kolesa, kolesarske 
karte, prostor za pranje koles, možnost popravila 
koles, info mapa z informacijami o uslugah za kolesa, 
trgovinami s kolesarsko opremo in kolesi, informacije 
o dogajanjih v regiji vezano na kolesarske ture, 
možnost najema koles v bližini, občasno živa glasba 
od maja do septembra. Hišni ljubljenčki: dovoljeni 
po predhodni potrditvi in doplačilu. Plaža za pse se 
nahaja v mestu Rabac in ne pod samim objektom. Na 
bazenu hišni ljubljenčki niso dovoljeni. V restavraciji je 
določen prostor za pse, v ostale predele restavracije 
hišnim ljubjenčkom ni dovoljeno. Spletna stran: 
www.valamar.com

Cenik: stran 39.

primer sobe v hotelu

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• Popust se sešteva z akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-10%

Casa Valamar Sanfior

http://www.kompas.si/
http://www.valamar.com/
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Prav tu se stika svet kamnitih hiš in bogate srednjeveške ter renensančne dediščine toplega Sredozemlja s svetom 
mogočnih trdnjav, gradov in baročnih cerkva hladnejšega srednjeevropskega prostora. Območju Kvarnerja so že od 
zgodnjega srednjega veka vladali hrvaški gospodarji, o čemer pričajo številni spomeniki samonikle hrvaške kulture. 
Prav zato bi bilo škoda zgolj „preleteti” ta predel, kot dostikrat počno turisti na poti proti Istri ali Dalmaciji; 
priporočamo vam, da si vzamete čas za odkrivanje kvarnerske obale in gozdnate notranjosti regije. Če boste to 
storili enkrat, se boste najverjetneje še večkrat vračali. Spoznajte opatijsko riviero, ki slovi po prefinjenosti in luksuzu; 
Rijeko, ki je odprto in nekonvencionalno središče Kvarnerja; otok Krk, ki mnogim predstavlja zabavno „srce” Kvarnerja, 
saj ponuja hrano za telo in duha; otok Rab, znan tudi kot „smaragdni otok”; Lošinj, „otok vitalnosti”, in Cres, ki velja 
za ekološko oazo Kvarnerja. Vdihnite vonj žajblja, uživajte na prodnatih plažah, ki jih oblivajo valovi čistega morja, 
spoznajte se z nekaterimi od otoškoh plesov ali pa se podajte na raziskovanje prostranega Gorskega kotarja, kjer boste 
našli notranji mir.

„Raznolikost je lepa“ je slogan kvarnerskega turizma, kar je 
edino pravilno, saj gre resnično za enega najbolj raznolikih 
predelov Hrvaške.

Kvarner

72  www.kompas.si
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mali lošinj

baška

suha punta

lopar

rab

krk punat

opatija

rudine

malinska
njivice

šilo

otok lošinj

otok krk

otok rab

zakaj obiskati Kvarner?
• Ker lahko v Opatiji letujete tako, kot so letovale kronane glave v 19. stoletju;
• Ker lahko v Trsatu nad Reko izveste veliko zanimivih zgodb iz starih časov, povezanih z 

začetki našega štetja;
• Ker osvežilna vrbniška žlahtnina še vedno prija najbolj na domačem otoku – Krku;
• Ker, kdo ve, morda med sprehodom po parku Risnjak opazite celo mačko, ki je dala ime 

parku in hribu.

www.kompas.si  73
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primer sobe

grand hotel 4 opatijska cvijeta 4*
Lega: v samem centru, objekt obdan s parkom in 
obalnim sprehajališčem. Plaža: mestno kopališče 
“Slatina”, plaža »Lido«, otroška plaža »Tomaševac«, 
prostor za sončenje, ležalniki in senčniki (za 
doplačilo). Bazen: zunanji/notranji bazen s sladko 
vodo, hidro-masaža, vrtna terasa in terasa za 
sončenje. Nastanitev: v vsaki sobi klimatska 
naprava, SAT TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica 
(sušilec za lase). Objekt je sestavljen iz 4 ločenih vil. 
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 

Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska 
ponudba: restavracija, aperitiv bar, kavarna Grand 
caffe Camelia, skupni prostori, vrtna terasa, garaža 
(za doplačilo). Wellness center: v sklopu notranjo/
zunanjega bazen velikosti približno 1.500 m2, savna, 
lepotilni center, fitnes, prostor za sprostitev, solarij 
(za doplačilo). Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.milenijhoteli.hr

Cenik: stran 40.

hotel bristol 4*
Lega: v središču Opatije. Plaža: 300 m, betonirana, 
za doplačilo, mestno kopališče “Slatina”, prostor 
za sončenje, ležalniki in senčniki (za doplačilo). 
Nastanitev: v vsaki sobi klimatska naprava, SAT 
TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase). 
Internet: Wi-Fi v sobah in v hotelu brezplačno. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk. Hotelska 
ponudba: tri konferenčne dvorane, ki so opremljene 
z najsodobnejšo avdio – vizualno tehnologijo in 
kapaciteto do 120 oseb, restavracija, dunajska 
kavarna “Palme”, nadstropje za nekadilce, dvigalo, 

glasba na terasi v poletnih mesecih, parkirišče (za 
doplačilo). Ugodnosti: gostje lahko brezplačno 
uporabljajo Spa & Beauty kotiček, ki je v hotelu, 
fitnes, savna, whirlpool, parna kopel, masaže in 
tretmaji pomladitve (za doplačilo). Šport in zabava: 
tenis, vodni športi, možnost številnih izletov (za 
doplačilo). Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo). 
Spletna stran: www.hotel-bristol.hr

Cenik: stran 40.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 7=6 in 5=4 (ne velja za termin 15.7.-21.8.2016)

OTROCI:
• en otrok do 6. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 19. 6. - 3. 7. in 23. 8. - 31. 8. 2016

do 6. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

Opatija

hrvaška

kvarner

primer sobe

http://www.kompas.si/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 19. 6. - 3. 7. in 23.8. - 31. 8. 2016

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 19. 6. - 3. 7. in 23. 8. - 31. 8. 2016

Opatija hrvaška
kvarner

hotel opatija 2*
Lega: V samem centru Opatije, v prečudovitem 
parku, nedaleč od mestnega kopališča in ob 
opatijski sprehajalni poti. Plaža: 100 m, betonirana, 
za doplačilo, mestno kopališče “Slatina”, prostor 
za sončenje, ležalniki in senčniki (za doplačilo). 
Bazen: notranji bazen z morsko vodo. Tudi 
manjši center za relaksacijo za doplačilo (savna in 
masaža). Nastanitev: v vsaki sobi telefon, SAT TV, 
kopalnica. Možnost doplačila za klimatsko napravo. 
Internet: Wi-Fi v preddverju hotela brezplačno. 

Prehrana: samopostrežni zajtrk. Hotelska 
ponudba: restavracija, terasa s pogledom na morje, 
konferenčna dvorana, dvigalo, glasba na terasi v 
poletnih mesecih, parkirišče (za doplačilo). Šport 
in zabava: tenis, vodni športi, možnost številnih 
izletov (za doplačilo). Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za 
doplačilo). Spletna stran: www.hotel-opatija.hr

Cenik: stran 41.

primer sobe

design hotel astoria 4*
Lega: v središču Opatije. Plaža: 100 m, betonirana, 
za doplačilo, mestno kopališče “Slatina”, prostor 
za sončenje, ležalniki in senčniki (za doplačilo). 
Nastanitev: v vsaki sobi klimatska naprava, SAT 
TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase). 
Dodatno ležišče po predhodni potrditvi. Internet: 
Wi-Fi v sobah in v celotnem hotelu brezplačno. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk. Hotelska ponudba: 

restavracija s teraso, bar, tudi sobe za nekadilce, 
dvigalo, glasba na terasi v poletnih mesecih, 
parkirišče (za doplačilo). Šport in zabava: tenis, vodni 
športi, možnost številnih izletov (za doplačilo). Hišni 
ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo). Spletna stran: 
www.hotel-astoria.hr

Cenik: stran 41.

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
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Opatija

hrvaška

kvarner

grand hotel adriatic i 4* in adriatic ii 3*
Lega: Grand Hotel Adriatic v Opatiji, ki ga odlikuje 
čudovit razgled na Kvarnerski zaliv, se nahaja v 
neposredni bližini središča mesta, ob znameniti 
sprehajalni poti Lungomare vzdolž morske obale. 
Plaža: mestna betonirana in skalnata oddaljena 
100 m. Ležalniki in senčniki (za doplačilo). Bazen: 
notranji bazen z morsko vodo. Nastanitev: • GH 
Adriatic I (superior sobe 4*): v vsaki sobi centralna 
klimatska naprava, cabel TV, telefon, mini bar, sef, 
kopalnica (sušilec za lase). • GH Adriatic II (standard 
sobe 3*): v vsaki sobi centralna klimatska naprava, 
cabel TV, telefon, mini bar, kopalnica (sušilec za lase). 
Internet: Wi-Fi v sobah in na recepciji brezplačno. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. Hotelska 
ponudba: 2 zgradbi s skupno recepcijo, klimatizirani 

skupni prostori, Casino »Adriatic«, Café & Restavracija 
“Nimfa” (a la carte), trgovina s spominki, javno 
parkirišče, tudi sobe za invalide in nekadilce, dvigalo, 
parkirišče (za doplačilo, omejeno število mest). 
Tantra spa & beauty center: bazen s toplo morsko 
vodo, whirlpooll, finska savna, turška kopel. Šport 
in zabava: različni vodni športi, prosto plezanje, 
kolesarjenje, jahanje, jadralno padalstvo, potapljanje, 
planinarjenje, sprehajanje in ribolov. Hišni ljubljenčki: 
dovoljeni manjši v GH Adriatic II (doplačilo v kraju), v 
GH Adriatic I niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.hotel-adriatic.hr

Cenik: stran 41.

remisens hotel kristal 4* 
Lega: v središču Opatije ob obali. Plaža: betonirana 
cca 20 m oddaljena. Bazen: notranji bazen z morsko 
vodo. Nastanitev: vse sobe so klimatizirane, 
kopalnica s kadjo ali tuš/wc, sušilec za lase, telefon, 
kabelska TV, mini bar, sef. Internet: Wi-Fi brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja s solatnim 
barom. Hotelska ponudba: restavracija, terasa, 

savna in masaža (za doplačilo), kavarna, snack bar. 
Kvarnerski in mediteranski večeri z živo glasbo 
vsak torek in četrtek. Parkirišče za doplačilo. Hišni 
ljubljenčki: dovoljeni za doplačilo.  
Spletna stran: www.remisens.com

Cenik: stran 41.

primer Sup sobe

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:  
(velja v terminu 11. 6. - 29. 12. 2016)

• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• otrok do 7. leta BREZPLAČNO (v superior sobi)

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu 11. 6. - 16. 7. 2016

Brezplačno:
• en vstop v casino, vstop na hotelsko plažo, uporaba 

notranjega bazena, tematska večerja ob četrtkih in 
petkih v terminu 1. 4. - 31. 10. 2016

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:  
(velja v terminu 18. 3. - 24. 12. 2016)

• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 28. 2. 2015 

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

do 7. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-20%

http://www.kompas.si/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:  
(VELJA V TERMINU 18. 3. - 24. 12. 2016)

• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 28. 2. 2015 

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:  
(velja v terminu 18. 3. - 24. 12. 2016)

• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 
• 15 % popust za zgodnje prijave do 28. 2. 2015 

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

hotel admiral remisens hotel 4*
renoviran v letu 2014
Lega: ob obalni cesti, cca 300 m od centra Opatije. 
Plaža: prodnata, skalnata in delno betonirana cca 30 
m oddaljena. Bazen: zunanji bazen z morsko vodo, 
notranji bazen z morsko vodo. Nastanitev: vse sobe 
so klimatizirane, kopalnica s kadjo ali tuš/wc, sušilec 
za lase, telefon, kabelska TV, minibar, sef, priključek 
za internet, balkon. Internet: Wi-Fi brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja s solatnim 
barom. Hotelska ponudba: recepcija, sef na recepciji 

za doplačilo, restavracija, restavracija a la carte, 
marina, kavarna, bar, frizerski in kozmetični salon, 
garaža, parkirišče za doplačilo, prodajalna časopisov 
in spominkov, pralnica. Spa cona, savne. V sezoni 
plesna glasba ob večerih. Hišni ljubljenčki: dovoljeni 
za doplačilo. Spletna stran: www.remisens.com

Cenik: stran 42.

primer sobe

smart selection hotel istra 3* 
Lega: ob obalni cesti cca 500 m od centra 
Opatije. Plaža: skalnata in delno betonirana, cca 
10 m oddaljena. Bazen: notranji bazen z morsko 
vodo. Nastanitev: vse sobe imajo kabelsko tv, 
Wi-Fi povezavo, telefon, kopalnico s sušilcem 
za lase. Internet: Wi-Fi na recepciji brezplačno, 
internetni kotiček proti doplačilu. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja s solatnim barom 

(pijača iz šakomata). Hotelska ponudba: recepcija, 
restavracija, kavarna, terasa, frizerski salon, snack 
bar, aperitiv bar, tv salon, parkirišče za doplačilo. Ob 
četrtkih kvarnerski večeri z glasbo. Hišni ljubljenčki: 
dovoljeni za doplačilo.  
Spletna stran: www.remisens.com

Cenik: stran 42.

Opatija hrvaška
kvarner

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-20%

za zgodnje 
prijave

-20%

primer sobe
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http://www.remisens.com/
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hotel jadran 3*
Lega: ob sami plaži, v bližini centra Njivice. Plaža: 
betonirana, prodnata, dostopna invalidom. Ležalniki 
in senčniki za doplačilo. Nastanitev: v sobah 
klimatska naprava, SAT TV, radio, mini bar, telefon, 
kopalnica s sušilcem za lase. Internet: Wi-Fi in 
žični na recepciji in v sobah brezplačno. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska ponudba: 
restavracija, aperitiv bar, TV-soba, internetni kotiček, 

zdravnik, frizerski salon v hotelu Beli Kamik, prostor 
za kolesa, hotelska animacija (v poletnih mesecih), 
parkirišče, hotel je v celoti klimatiziran. Šport: športni 
center v bližini. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hoteli-njivice.hr

Cenik: stran 42.

hotela beli kamik i in ii 3*
Lega: na manjši vzpetini sredi zelenja, 500 m 
do mesta Njivice. Plaža: prodnata, skalnata in 
betonirana oddaljena 150 m, tudi za otroke. 
Nastanitev: 2 zgradbi, povezani s hodnikom; • 
sobe Beli Kamik I: klimatska naprava, SAT TV, wlan 
internet, mini bar, telefon, kopalnica • sobe Beli Kamik 
II: klimatska naprava, SAT TV, telefon, kopalnica s 
sušilcem za lase. Internet: Wi-Fi in žični na recepciji 
brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 

večerja. Hotelska ponudba: klimatizirani skupni 
prostori in restavracija, aperitiv bar, taverna, kavarna, 
kozmetični in frizerski salon, številne trgovinice, 
parkirišče, hotelska animacija (v poletnih mesecih) 
in otroška igralnica. Šport: športni center v bližini, 
fitnes, vodni športi. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hoteli-njivice.hr

Cenik: stran 42.

depandansa adria 2*
Lega: ob hotelu Beli Kamik (200 m), v bližini centra 
Njivice. Plaža: betonirana, prodnata. Nastanitev: 
skromno opremljene tri ali štiri posteljne sobe s 
kopalnico. Internet: Wi-Fi na recepciji hotela Jadran 
brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja v restavraciji hotela Beli Kamik. Hotelska 

ponudba: hotel Beli Kamik. Šport: športni center 
v bližini, fitnes. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hoteli-njivice.hr

Cenik: stran 43.

Otok Krk: Njivice

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• 5 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016

OTROCI:
• en otrok do 6. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• 5 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016

OTROCI:
• oba otroka do 6. leta BREZPLAČNO (v družinski sobi)

primer sobe

primer sobe

primer sobe

hrvaška

kvarner

do 6. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

do 6. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
http://www.hoteli-njivice.hr/
http://www.hoteli-njivice.hr/
http://www.hoteli-njivice.hr/
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hotel malin 4*
Lega: na vzpetini, sredi zelenja, 10 minut hoda 
do mesta Malinska. Plaža: betonirana, prodnata 
oddaljena 100 m. Senčniki in ležalniki za doplačilo. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, sef, kopalnica s sušilcem za lase, balkon. 
Internet: Wi-Fi v sobah in skupnih prostorih 
brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja. Pri večerji vključena pijača (pivo, sok, voda 
in v terminu do 13. 6. in od 19. 9. tudi vino), možnost 
tudi brezglutenske prehrane. Hotelska ponudba: 
klimatizirani skupni prostori, kavni bar, vrtna kavarna, 

restavracija na plaži (julij in avgust glasba), prostor 
za kolesa, dvigalo, garaža in parkirišče za doplačilo. 
Wellness center: mali wellness center; savna, fitnes, 
masaža. Šport in zabava: mini golf, diving center, 
vodni športi (za doplačilo), marina za privez manjših 
plovil. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo po 
predhodni potrditvi).  
Spletna stran: www.hotelmalin.com

Cenik: stran 43.

hotel blue waves resort 4*
Lega: ob plaži, oddaljen 2 km od mesta Malinska; 
sprehajalna pot vodi ob obali do centra mesta (20 
min hoje). Plaža: prodnata ob hotelu. Možnost 
najema senčnikov in ležalnikov za doplačilo na licu 
mesta. Bazen: manjši notranji in dva zunanja bazena 
s sladko vodo, otroški bazen, terasa za sončenje. 
Nastanitev: • superior sobe (klimatizirane, mini bar, 
SAT TV, telefon, sef), kopalnica (sušilec za lase), balkon 
ali terasa, možnost dodatnega ležišča (raztegljiv kavč 
140 x 200 cm) • std sobe brez dodatnega ležišča • 2+2 
Fam Junior Suita: spalnica (klimatizirane), mini bar, 
SAT TV, telefon, sef, ločen dnevni prostor s kavčem, 
ki se raztegne za dva otroka, kopalnica (sušilec 
za lase), • 1/4+1 Fam Superior Suita: dve spalnici 
(klimatizirane), mini bar, SAT TV, telefon, sef, ločen 
dnevni prostor s kavčem, ki se raztegne za dva otroka, 

kopalnica (sušilec za lase), stranišče, balkon. Internet: 
Wi-Fi brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk 
in večerja (za doplačilo). Hotelska ponudba: 
restavracija s tematsko kuhinjo, lobby bar, health & 
relax cona s ponudbo masaž in savne (za doplačilo), 
jacuzzi, možnost brezžične internetne povezave (za 
doplačilo), bar ob bazenu in na plaži. Šport in zabava: 
namizni tenis, fitness, vodni športi v bližnjem kraju 
oddaljen 3 km (za doplačilo), animacija za otroke 
stare od 4 do 12 let in živa glasba. Hotelska animacija 
od 15. 6. do 15. 9. 2015. Prihod: po 15. 00 uri, odhod do 
10.00 ure. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.bluewaves.hr

Cenik: stran 43.

primer sobe

primer sobe

Otok Krk: Malinska

hrvaška

kvarner

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 14. 3. 2106
• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 4. 2106
• Popusti se med seboj lahko seštevajo.

AKCIJA: 
• 5 % popust v terminu 19.3.-3.6., 27.9.-22.10.2016 

(bivanje minimalno 3 noči)
• 5 % popust v terminu 4.6.-30.6., 17.9.-26.9.2016 

(bivanje minimalno 4 noči)

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• ob večerji: točeno vino (v terminu do 13. 6. in od 19. 9. 

2016), pivo in brezalkoholne pijače (v vseh terminih)

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:  
(za minimalno bivanje 5 noči)

• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 3. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 4. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 5 % popust za bivanje 10 noči ali več 

OTROCI:
• dva otroka na dodatnem ležišču do 12. leta 

BREZPLAČNO (v sobi 2+2)

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-20%

za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
http://www.hotelmalin.com/
http://www.bluewaves.hr/
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Otok Krk: Krk hrvaška
kvarner

hotelsko naselje dražica 3*
Lega: ob morju, v bližini mesta Krk (10 min lahkotne 
hoje). Plaža: betonirana in skalnata s prodnatimi 
zalivčki in čistim morjem; oddaljena 50 m, restavracija 
na plaži. Bazen: zunanji bazen s sladko vodo, tudi 
bazen za otroke, senčniki (brezplačno, omejeno 
število), ležalniki (za doplačilo). Nastanitev: v hotelu 
in dveh depandansah; sobe klimatizirane, SAT TV, 
telefon, manjši hladilnik, sef, kopalnica (sušilec za 
lase). • sobe 1/2+1 Std imajo dodatno ležišče primerno 
samo za otroke do 12. leta. • sobe tipa suite so 
prostorne, s spalnico in dnevnim prostorom (dvosed-
primerno ležišče za dva ali tri otroke). Internet: 
Wi-Fi brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk 

in večerja. Gala večerja ob svečah in glasbi ob petkih 
in nacionalna večerja s klapo ali folkloro ob torkih. 
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori, 
kavni bar, cocktail bar, fitnes studio, masažni salon, 
internetni kotiček, prodajalna, TV soba, menjalnica, 
v hotelu dvigalo, depandansi brez dvigala. Šport in 
zabava: namizni tenis, biljard, fitnes, tenis igrišča, 
najrazličnejši vodni športi, večerni zabavni program 
z živo glasbo, animacijski program za otroke in 
odrasle od 15. 6. do 15. 9. 2015. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.hotelikrk.hr

Cenik: stran 44.

priporočamo

primer sobe

do 5. leta 

BREZPLAČNO

http://www.kompas.si/
http://www.hotelikrk.hr/
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Otok Krk: Krk

valamar koralj romantic hotel 3*  

primer sobe

Lega: otok Krk, do centra mesta Krk le 10-minut peš 
hoje. Stoji na samem,  ob mirnem zalivu največjega 
hrvaškega otoka.  
Plaža: oddaljena le 50m, s peščenim dnom in 
terasami za sončenje, modra zastava –priznanje 
za čistočo morja in plaže, naravna senca borovcev, 
ležalniki in senčniki za doplačilo, tuš, kabine za 
preoblačenje, nudistična plaža v bližini.  
Bazen: zunanji bazen z ogrevano sladko vodo, 
zunanji bazen z jacuzzijem, velik prostor za sončenje, 
ležalniki in senčniki.  
Nastanitev: vse sobe so klimatizirane, imajo urejeno 
tudi gretje, sat TV, kopalnica s tušem, standard sobe 
in superior sobe, večina sob ima balkone, sušilnik za 
lase v kopalnici, telefon.  
Internet:  wifi brezplačno.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: prodajalna spominkov, 
menjalnica, restavracija, wellness center, parkirišče 

brezplačno, restavracija A la carte, coctail lounge 
baar s teraso ob bazenu, beach bar, vegetarijanska 
prehrana, paket z malico – potrebno najaviti en dan 
prej, možnost večerje a la carte namesto večerje v 
restavraciji penziona brez doplačila (meni s štirimi 
hodi), živa glasba od maja do septembra.  
Šport in zabava: organizirane kolesarske ture po 
otoku, možnost najema koles, fitness, tenis, namizni 
tenis, mini golf, vodni športi. V bližini so večnamenska 
športna dvorana, sprehajalne steze, steze za jogging, 
balinanje, konjeniški in potapljaški center. Kolesarjem 
prijazen hotel ponuja vse storitve in opremo za 
raziskovanje otoka Krka s kolesom. Prostor za 
shrambo kolesa. Maro club za najmlajše.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo v kraju 
samem). Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 44.

do 12. leta 

BREZPLAČNO

hrvaška

kvarner

http://www.kompas.si/
http://www.valamar.com/
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hotel park 3*
Lega: hotel je lociran v centru mesta Punat, na 
južnem delu otoka Krk, obdan s parki in ločen od 
morja z obalno promenado. Plaža: betonirana in 
skalnata, oddaljena 150 m, z veliko vsebin: slaščičarne, 
bari, trgovske in zabavne lokacije z možnostjo najema 
ležalnikov in sončnikov. Majhen vlakec vas bo v 
sezoni vsak dan vozil do zanimivih peščenih plaž 
na koncu zaliva z zanimivimi športnimi vsebinami. 
Taxi ladjice vas bodo iz pristanišča odpeljale do belih 
skritih zalivov, ki se raztezajo od kampa Konobe do 
Stare Baške in še naprej. Naturistom priporočamo 
kopanje v naturističnem kampu Konobe. Nastanitev: 
v sobah klimatska naprava, SAT TV, telefon sef, 
kopalnica. Nekaj sob je prilagojenih invalidom. Sobe 
Economy (13 m2) in Std (17 m2) so brez balkona, sobe 
Com (20 m2) so z balkonom; nekatere obrnjene na 
morsko stran, sobe Fam (28 m2) so brez balkona in 
z raztegljivim kavčem. Internet: žični na recepciji 
hotela brezplačno. Prehrana: samopostrežna 
prehrana (all inclusive light). Ostala ponudba: 
restavracija, kava bar, masaža, frizer, pediker, igralnica 

za otroke, otroško igrišče v neposredni bližini, 
turistični vlakec, parkirišče. V hotelu je tudi dvigalo 
in posebna rampa za invalidski voziček na vhodu 
v hotel in rezervirana parkirna mesta za invalide. 
Šport in zabava (za doplačilo): balinanje, mini golf, 
namizni tenis, fitnes, najem koles in skuterjev, vodni 
športi (jadranje, deskanje, parasailing, aquagun, 
bananaboats, - 200 m); wakeboard in smučanje na 
vodi na skiliftu (pribl. 3 km od Punta), potapljaški 
center 200 m, najem jaht in jadrnic (500 m); taxi 
ladjice za odhod na oddaljene plaže. Animacija za 
otroke v juliju in avgustu; otroške delavnice (izdelava 
mask, daril…); mini disco, otroški talent show; blizu 
otroško igrišče, otroška igralnica v hotelu. Animacija 
za odrasle, jutranja telovadba, atraktivni sprehodi, 
mala šola hrvaškega jezika, zabavni večeri, coctail 
večeri, bingo in druge zabavne igre, poleti: živa 
glasba in programi v pivnici Borići. Hišni ljubljenčki: 
dovoljeni. Spletna stran: www.falkensteiner.com

Cenik: stran 44.

primer sobe

apartmaji ville corinthia 3*
Lega: do centra Baške 300 m, ob hotelu Corinthia. 
Plaža: prodnata 100 m. Ležalniki in senčniki za 
doplačilo. Nastanitev: posamezne hišice, v vsaki 2 
apartmaja, gostje lahko uporabljajo bazen in fitnes 
v sklopu hotela Corinthia (50 m) brezplačno • A2+2 
apartma: dvoetažni, 52 m2, v pritličju dnevni prostor 
(z raztegljivim ležiščem), kuhinjska niša, v nadstropju 
kopalnica in spalnica z balkonom; klimatizirani, 
SAT TV, terasa s sedežno garnituro. Vsak apartma 
ima svoje parkirno mesto (za doplačilo), brisače, 
posteljnino. Internet: v apartmaju Wi-Fi brezplačno. 

Ostala ponudba: gostje lahko uporabljajo fitnes 
in bazen v hotelu Corinthia in polpenzion v 
hotelu Zvonimir. Prehrana: možnost doplačila za 
polpenzion. Prihod: po 14. uri, odhod do 10. ure. 
Ob prihodu se javite v Turistični agenciji Šiloturist, 
Stjepana Radića 26, Baška. Hišni ljubljenčki: 
dovoljeni (za doplačilo).  
Spletna stran: www.siloturist.com

Cenik: stran 44.

primer apartmaja

Otok Krk: Punat, Baška hrvaška
kvarner

all inclusive light
bogat zajtrk, samopostrežno kosilo in večerja; otroški 
meni pijača ob obrokih (domače vino, mineralna voda, 
sokovi), aerobika in fitnes program, otroška animacija 
v času šolskih počitnic

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-10%

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 (termin: 

19.3.-30.10.2016 ob minimalnem številu noči 3 in več)

OTROCI:
• otroci do 7. leta BREZPLAČNO

AKCIJA:
• 7=5 v terminu do 23. 5. in od 19. 9. 2015
• 7=6 v terminu 23. 5. – 21. 6. 2015 in 12. 9. - 19. 9. 2015

http://www.kompas.si/
http://www.falkensteiner.com/
http://www.siloturist.com/
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hotel corinthia-baška 3*

hotel zvonimir 4*

Otok Krk: Baška

Lega: ob 2 km dolgi prodnati plaži, 300 m do 
centra mesta. Plaža: prodnata, mestna oddaljena 
50 m, dostopna invalidom. Ležalniki in senčniki za 
doplačilo. Bazen: notranji bazen z ogrevano sladko 
vodo, zunanji bazen s sladko vodo, otroški notranji 
in zunanji bazen s toboganom. Nastanitev: v sobah 
klimatska naprava, SAT TV, telefon, kopalnica s 
sušilcem za lase, Wi-Fi. Internet: Wi-Fi brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja (z 
vključeno pijačo iz šankomata – voda, sok, vino, 
pivo) v osrednji restavraciji. Hotelska ponudba: 
klimatizirani skupni prostori, recepcija, menjalnica, 

internetni kotiček s kavnim barom, prodajalna 
spominkov in časopisov, klimatizirana restavracija, 
bistro Funtana (à la carte restavracija) s teraso za 
ples, otroško igrišče, animacijski program za otroke 
in odrasle (v času 15. 5. - 15. 9.), dvigalo, parkirišče 
(za doplačilo), prostor za kolesa. Ostala ponudba 
(za doplačilo): Wellness center: savne, masaže, 
lepotilni salon, aperitiv bar ob bazenskem kompleksu, 
teniška igrišča, izposoja koles. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.hotelibaska.hr

Cenik: stran 45.

Lega: ob sami plaži, hotel Corinthia-Baška 50 m, 
center mesta 300 m. Plaža: prodnata, mestna 
oddaljena 30m, dostopna invalidom. Ležalniki in 
senčniki za doplačilo. Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, SAT TV/radio, mini bar, sef, telefon, 
kopalnica s sušilcem za lase. Internet: internetni 
priključek v sobi brezplačno, Wi-Fi na recepciji 
brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja. Hotelska ponudba: vsi skupni prostori so 
klimatizirani, recepcija, menjalnica, internetni kavni 
bar (brezplačno), prodajalna spominkov, restavracija 

“Jelena” s teraso na sprehajališču, aperitiv bar, dvigalo, 
prostor za kolesa, parkirišče (za doplačilo). Ostala 
ponudba: gl. hotel Corinthia-Baška. Najem koles in 
izposoja gps naprav s koordinatami kolesarskih poti, 
prostor za shranjevanje, pranje in popravilo koles, 
energetski paketi za doplačilo, strokovna pomoč. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna stran: 
www.hotelibaska.hr

Cenik: stran 45.

primer sobe

primer sobe

priporočamo

hotel zvonimir

hotel corinthia

hrvaška

kvarner

do 15. leta 

BREZPLAČNO

do 18. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-10%

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 

OTROCI:
• otroci do 15. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• ob večerji pijača iz šankomata (voda, sok, pivo, vino)

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016

OTROCI:
• otroci do 18. leta BREZPLAČNO

http://www.kompas.si/
http://www.hotelibaska.hr/
http://www.hotelibaska.hr/
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hotel villa adria 4*

atrium residence baška 4*/5*

Otok Krk: Baška

Lega: 20 m od morja, hotel Corinthia 100 m, center 
mesta 300 m. Plaža: prodnata, mestna oddaljena 
20 m, dostopna invalidom. Ležalniki in senčniki za 
doplačilo. Nastanitev: recepcija v Hotelu Atrium 
Residence Baška, • sobe Comfort: klimatska naprava, 
sat TV/radio, mini bar, sef, telefon, kopalnica s 
sušilcem za lase, balkon na park stran. • Apartmaji 
Comfort: 1 spalnica, dnevni prostor z raztegljivim 
ležiščem, klimatska naprava, sat TV/radio, kuhinjska 
niša, kopalnica s sušilcem za lase, balkon na 
park stran. Internet: internetni priključek v sobi 
brezplačno, Wi-Fi na recepciji Atrium Residence 
brezplačno. Prehrana: samopostrežni zajtrk v 

hotelu Zvonimir vključen v ceno najema. Hotelska 
ponudba: v Atrium Residence Baška; dvigalo, 
prostor za kolesa, parkirišče (za doplačilo). Ostala 
ponudba: brezplačno notranji, zunanji bazen in fitnes 
v hotelu Corinthia; celodnevna animacija od junija do 
septembra. Za doplačilo wellness v h. Corinthia, tenis 
igrišča, izposoja koles. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (po 
predhodni najavi; v ceno doplačila vključena košara, 
posodica za hrano in kost dobrodošlice). Spletna 
stran: www.hotelibaska.hr

Cenik: stran 45.

Lega: 300 m do centra mesta, poleg 2 km dolge 
prodnate plaže. Plaža: prodnata, oddaljena 30 m, 
dostopna invalidom. Ležalniki in senčniki za doplačilo. 
Nastanitev: • apartmaji 1/2+2: dvoposteljna soba, 
dnevni prostor z dvema ležiščema (klimatska 
naprava, SAT TV, telefon, sef), kuhinja, kopalnica. 
Vsi apartmaji imajo balkon. Internet: internetni 
priključek brezplačno v apartmajih. Prehrana: v ceno 
najema vključen zajtrk. V objektu: osrednja recepcija, 
menjalnica, klimatizirana restavracija (samopostrežni 
zajtrk in večerja), bar, dvigalo. Šport in zabava: 
Wellness center: v sklopu hotela Corinthia-Baška. Za 

doplačilo teniška igrišča, izposoja koles in skuterjev, 
razni vodni športi. Mini klub z otroškim igriščem, 
mini disco, celodnevna animacija v času 15. 6. do 
15. 9., odbojka na pesku, 90 km pešpoti po okolišu 
Baške. Ostala ponudba: v hotelu Corinthia-Baška 
notranji, zunanji bazen s sladko vodo in dva otroška, 
fitnes. Prihod: po 15. uri, odhod do 10. ure. Hišni 
ljubljenčki: dovoljeni (po predhodni najavi; v ceno 
doplačila vključena košara, posodica za hrano in kost 
dobrodošlice). Spletna stran: www.hotelibaska.hr

Cenik: stran 45.

primer sobe

primer apartmaja

atrium residence baška
hotel villa adria

hrvaška
kvarner

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-10%

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016

http://www.kompas.si/
http://www.hotelibaska.hr/
http://www.hotelibaska.hr/
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OTOK KRK/ŠILO
Apartmajska hiša  
Brnič  3*
ob morju, 5 m od prodnate 
plaže, lepo opremljeni 
klimatizirani apartmaji za 2-4 
osebe, vsak apartma ima svoj 
parkirni prostor
ikona . družine

OTOK KRK/SOLINE
Apartmajska hiša  
Vila Lana 3*
v kraju Soline, 1 km oddaljena 
od mesteca Klimno, od peščene  
plaže z zdravilnim blatom 
oddaljena 200 m , klimatizirani 
apartmaji za 4-5 oseb, možnost 
uporabe zunanjega žara

OTOK KRK/MALINSKA
Apartmajska hiša 
Katarina  4*
oddaljena 200  od središča 
mesta Malinske in 350 m od 
peščeno/prodnate plaže, 
apartmani za 4-5 oseb z dvema 
spalnicama in teraso, 
ikone ikone družine, pari

OTOK KRK/BAŠKA
Apartmajska hiša  
Zarok 1  3*
blizu centra Baške, v bližini 
vodnega tobogana in direktno na 
eni najlepših peščeno/prodnatih  
plaž Jadrana, lepo opremljeni 
klimatizirani apartmaji za 2-5 
oseb in lastnim parkirnim 
prostorom, v apartmajih 
dovoljeni tudi hišni ljubljenčki

OTOK KRK/RUDINE
Vila Mikulica  4*
v zelo mirnem majhnem naselju 
starih kamnitih hiš, z  lastnim 
bazenom, od plaže oddaljena 
350 m, hiša dvojček, dve 
popolnoma ločeni enoti, vsaka s 
svojim vhodom, ločenim vrtom 
in vsaka s svojim bazenom, 
lepo opremljena in v celoti 
klimatizirana vila za 6 oseb, wi-fi

OTOK KRK/BAŠKA
Apartmajska hiša 
Derenčinovič  3*
Blizu centra Baške, 150 m 
do ene najlepših peščeno/
prodnatih  plaž Jadrana, 
lepo opremljeni klimatizirani 
apartmaji za 2-6 oseb z  lastnim 
parkirnim prostorom, skupna 
uporaba vrta z vrtno garnituro 
in zunanjega žara

86  www.kompas.si

Otok Krk
Malinska, Njivice, Punat, Baška, šilo, Čižići

Opise, slike in cene poiščite na naši spletni strani

Ponudba na spletu
Ostalo ponudbo nastanitev si oglejte na www.kompas.si/pocitnice

http://www.kompas.si/
http://www.kompas.si/pocitnice
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016

OTROCI:
• en otrok do 6. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• ob večerji (točeno vino, pivo in brezalkoholne pijače iz 

šankomata)

do 6. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

Crikvenica hrvaška
kvarner

hotel omorika 4*   
v celoti prenovljen v 2016
Lega: v naselju  Dramalj, 2 km do centra mesta 
Crikvenice. Plaža: prodnata 100 m ( potrebno je 
prečkati lokalno cesto). 8 km peščenih in kamnitih 
plaž povezuje Crikvenico z okolico z vzdrževano 
pešpotjo. Čistoča morja je Crikvenici prinesla modro 
zastavo - evropsko priznanje za čisto morje. 
Bazen: zunanji bazen s sladko vodo pri hotelu Ad 
Turres.  Nastanitev: v vsaki sobi klimatska naprava, 
SAT TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilec 
za lase). Internet: Wi-Fi v sobah in na recepciji 

brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja z vključeno pijačo pri večerji. 
Hotelska ponudba: restavracija in terasa, aperitiv 
bar, športni center s teniškimi igrišči, mini golf, 
v bližini adrenalinski park,  kongresna dvorana,  
parkirišče .  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.jadran-crikvenica.hr

Cenik: stran 46.

primer sobe

http://www.kompas.si/
http://www.jadran-crikvenica.hr/
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hotel varaždin 4*   
v celoti prenovljen v 2016

primer sobe

Lega: na začetku mesta Selce.  
Plaža: prodnata in betonirana oddaljena cca 50-100 m. 
Bazen: notranji in zunanji bazen z morsko vodo. 
Notranji bazen v terminu 15.6.-15.9. ne obratuje. 
Nastanitev: v vsaki sobi klimatska naprava, SAT 
TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase). 
Internet: Wi-Fi v sobah in na recepciji brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja z 

vključeno pijačo. Hotelska ponudba: restavracija in 
terasa, aperitiv bar,  kongresna dvorana,  parkirišče 
(omejeno število parkitnih mest), garaža.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.jadran-crikvenica.hr

Cenik: stran 46.

Crikvenica, Selce

hrvaška

kvarner

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016

OTROCI:
• en otrok do 6. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• ob večerji (točeno vino, pivo in brezalkoholne pijače iz 

šankomata)

do 6. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
http://www.jadran-crikvenica.hr/
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Crikvenica hrvaška
kvarner

hotel in paviljoni slaven (hotel 3*, paviljoni 2*)
Lega: na začetku mesta Selce. 
Plaža: prodnata in betonirana oddaljena cca 50-100 m. 
Nastanitev: v vsaki sobi SAT TV, telefon, kopalnica. 
Internet: Wi-Fi na recepciji hotela Slaven brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 
Hotelska ponudba: plesna terasa, a la carte 
restavracija “Rokan”, otroško igrišče, parking. V okolici 

hotela se nahaja še akvagan, mini golf in namizni 
tenis. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.jadran-crikvenica.hr

Cenik: stran 46.

paviljoni ad turres 2*
Lega: v borovem gozdičku, na vzpetini, 2 km od 
središča Crikvenice. Plaža: prodnata plaža oddaljen 
250-400 m (potrebno je prečkati cesto). 8 km 
peščenih in kamnitih plaž povezuje Crikvenico z 
okolico z vzdrževano pešpotjo.
Bazen: zunanji bazen s saldko vodo.
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja v hotelu.
Sobe: zelo preprosta nastanitev v sobah s kopalnico, 
ki so v 12-ih paviljonih.  V paviljonih ni dvigala.
Internet: Wi-Fi na recepciji in internetni kotiček (za 

doplačilo).
Hotelska ponudba: recepcija v hotelu, frizer, 
restavracija, TV soba, bar, sef na recepciji, parkirni 
prostor (brezplačno za goste).
Šport in zabava: za doplačilo: možnost najema 
senčnikov in ležalnikov na plaži, smučanje na vodi, 
mini golf. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).
Spletna stran: www.jadran-crikvenica.hr

Cenik: stran 46.

paviljon in bungalovi kačjak 2*
Lega: na polotoki Kačjak med bujnim mediteranskim 
rastlinjem, 4 km do centra Crikvenice.
Plaža: 50 - 150 m, prodnata. Plaža se ponaša z modro 
zastavo, evropsko priznanje za čistočo morja.
Sobe: zelo preprosta nastanitev s starejšo opremo v 
manjših sobah s kopalnico, ki se nahajajo v paviljonih 
ali bungalowih. 

Prehrana: samopostrežni  zajtrk in večerja.
Hotelska ponudba : paviljonskega tipa. Centralna 
recepcija, restavracija, aperitiv bar, picerija, TV salon, 
plesna terasa, prodajalna. V naselju: tenis, mini golf, 
namizni tenis.

Cenik: stran 47.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (velja za vse tri hotele ):
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016

OTROCI:
• en otrok do 6. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (velja za vse tri hotele ):
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016

OTROCI:
• en otrok do 6. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (velja za vse tri hotele ):
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016

OTROCI:
• en otrok do 6. leta BREZPLAČNO

primer sobe

primer sobe

primer sobe

do 6. leta 

BREZPLAČNO

do 6. leta 

BREZPLAČNO

do 6. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
http://www.jadran-crikvenica.hr/
http://www.jadran-crikvenica.hr/


90  www.kompas.si

Otok Lošinj: Mali LošinjOtok Lošinj: Mali Lošinj

hotel aurora wellness & conference 4*

primer sobe

Lega: Wellness hotel v Sunčani uvali, Mali Lošinj, 2 km 
iz centra mesta. Plaža: nagrajena z Modro zastavo; 
kamnita, 2 prodnati plaži primerni za najmlajše, 
v bližini FKK plaža; tuši, kabine za preoblačenje, 
reševalec iz vode. Bazen: zunanji bazen z morsko 
vodo, ležalniki in senčniki (do zasedenosti) in 
notranji bazen z ogrevano morsko vodo, ležalniki (do 
zasedenosti), otroški bazen, jacuzzi. Nastanitev: v 
sobah klimatska naprava, SAT TV, mini bar, telefon, 
sef, kopalnica (sušilec za lase), balkon. • 1/2 Std Plus 
sobe: v sobah je dodatno ležišče, ki je primerno za 
otroke do 7. leta; • 1/2 Prem sobe: prostornejše sobe 
z dodatnim ležiščem za otroke do 12. leta; • 1/2+2 
sobe (suite): sobe z dvema prostoroma (spalnica 
in dnevni prostor z raztegljivim dvosedom). V 
vseh soba kopalni plašč, copati in torba za plažo. 
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja, bogata 
izbira hrane in show cooking; trikrat tedensko 
tematske večerje (lošinjska večerja, posebna večerja), 
možnost prilagojene prehrane za osebe z alergijami 
(ob predhodni najavi). Hotelska ponudba: hotel 

je v celoti klimatiziran, restavracija, bar, terasa, 
menjalnica, Mini Club (5-12 let) in Teen Club (12-
16 let) v hotelu Vespera s športnim, zabavnim in 
izobraževalnim programom od sredine maja do 
sredine oktobra; popoldanski program Mini in Teen 
kluba vključuje prigrizek, internetni kotiček, trgovina 
s časopisi in spominki, zdravnik pediater med tednom 
(za doplačilo), Wellness in Spa center, sobna strežba, 
a la carte restavracija Veli Žal in Lanterna ob morju, 
sanitarije prilagojene invalidom, kongresni center, 
parkirišče brezplačno. Šport in zabava: namizni 
tenis, kegljišče, teniška igrišča v bližini hotela, šola 
tenisa, večnamensko športno igrišče (mali nogomet, 
odbojka, košarka), fitnes in obisk savne brezplačno, 
odbojka na mivki, mini golf, najem koles, vodni športi, 
pešpoti v bližini hotela, bogat program hotelske 
animacije. Hišni ljubljenčki: dovoljeni po predhodni 
najavi in potrditvi (za doplačilo).  
Spletna stran: www.losinj-hotels.com

Cenik: stran 47.

priporočamo

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016  

(pri minimalnem številu noči 3 in več)
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016  

(pri minimalnem številu noči 3 in več)
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 20% za bivanje 7 noči ali več  

(v terminu 19.3.-23.4., 1.5.-13.5., 29.5.-17.6.2016)
• 15% za bivanje 7 noči ali več  

(v terminu 2.7.-8.7., 23.7.-29.7.2016)
• 15% za bivanje 7 noči ali več (v terminu 17.9.-1.11.2016)

OTROCI
• oba otroka do 12 let BREZPLAČNO (v sobi suita)

Brezplačno:
• povratna trajektna vozovnica za 7 dnevne rezervacije 

(1 osebni avto na rezervacijo narejeno do 31. 1. 2016)
• Mini in Teen club v hotelu Vespera; popoldanski 

program vključuje prigrizek
• notranji in zunanji bazen z ogrevano morsko vodo
• savne, sprostitvene cone in fitnes (glede na 

razpoložljivost)
• senčniki in ležalniki ob bazenu
• kopalni plašč, 1 brisača/os s torbo za plažo in copati za 

čas bivanja

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

ZLATI

ZLATI KLUB PROGRAM:
• Jutranja rekreacija 
• Glasbeni kviz
• Popoldanska tombola
• Karaoke
• Ustvarjalne delavnice 
• Raziskovanje okolice z 

animatorjem
• Plesni večer

7. 5. - 25. 6. 2016
3. 9. - 22. 10. 2016

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

http://www.kompas.si/
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Otok Lošinj: Mali LošinjOtok Lošinj: Mali Lošinj

primer sobeprimer sobe

primer sobeprimer sobe

family hotel vespera 4*
Lega: hotel prilagojen družinam v Sunčani uvali, 50 
m od morja in 2 km od centra Malega Lošinja, hotel 
Aurora 100 m. Plaža: nagrajena z Modro zastavo, 
kamnita, 2 prodnati plaži primerni za najmlajše, 
v bližini FKK plaža, tuši, kabine za preoblačenje, 
reševalec iz vode, ležalniki in senčniki ob bazenu 
brezplačni (glede na razpoložljivost), na plaži za 
doplačilo. Bazen: zunanji bazenski kompleks z 
morsko vodo (Family Acqua Fun), velik bazen 37 m 
z masažami in slapovi, jacuzzi. Terasa za sončenje 
s pogledom na morje, v obliki ladijske palube. Dva 
bazena za otroke s slapovi in toboganom. Vstop 
v bazen prilagojen tudi invalidom. Nastanitev: v 
sobah klimatska naprava, SAT TV, Pay-TV, telefon, 
mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase), balkon, v 
času bivanja torba za plažo • Družinske sobe: dve 
povezani spalnici z možnostjo še dveh dodatnih ležišč 
(nastanitev šest oseb). Internet: Wi-Fi na recepciji in 
v sobah brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk 
in večerja, možnost prilagojene prehrane za osebe 
z alergijami (ob predhodni najavi). Trikrat tedensko 

tematske večerje. Hotelska ponudba: klimatizirana 
restavracija, kavni bar, prodajalna časopisov, terasa 
s plesno glasbo (v sezoni), internetni kotiček, 
možnost individualnega čuvanja otrok, zdravnik 
pediater v hotelu Aurora (za doplačilo), oprema za 
dojenčke ob plačilu kavcije in glede na razpoložljivost 
(vozički, grelec stekleničk, previjalna miza), parkirišče 
brezplačno. Šport in zabava: namizni tenis, kegljišče, 
teniška igrišča v bližini hotela (za doplačilo), šola 
tenisa, večnamensko športno igrišče (mali nogomet, 
odbojka, košarka), fitnes, odbojka na mivki, mini 
golf, najem koles, vodni športi, pešpoti v bližini 
hotela; profesionalno vodeni izobraževalni, športni in 
zabavni program, družabne igre, športna tekmovanja, 
otroške igralnice opremljene za otroke vseh starosti 
(Playstation, pikado, namizni tenis); večerna 
animacija. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna 
stran: www.losinj-hotels.com

Cenik: stran 47.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016  

(pri minimalnem številu noči 3 in več)
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016  

(pri minimalnem številu noči 3 in več)
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 20% za bivanje 5 noči ali več  

(v terminu 23.4.-17.6. in od 3.9.2016)
• 15% za bivanje 7 noči ali več  

(v terminu 2.7.-8.7., 23.7.-29.7.2016)

OTROCI:
• dva otroka do 16. leta BREZPLAČNO v družinski sobi

Brezplačno:
• povratna trajektna vozovnica za 7 dnevne rezervacije 

(1 osebni avto na rezervacijo narejeno do 31. 1. 2016 )
• Baby club (2-5 let) Mini (5-12 let) in Teen club (12-16 

let) dnevno (razen ob sobotah) v času od 21. 5. - 1. 9. 
2016

• Baby in Mini club vključujeta prigrizek v času kosila in 
popoldnanski prigrizek s sokom in vodo (vse dni, razen 
ob sobotah)

• izposoja otroških vozičkov, banjic, grelcev za 
stekleničke in ostale otroške opreme

• senčniki in ležalniki ob bazenu
• kopalni plašč, 1 brisača/os s torbo za plažo in copati za 

čas bivanja
• Odrasla oseba + en otrok:
• otrok do 7. leta BREZPLAČNO (v sobi 1/1+1)

Vključena pijača:
• voda in sok ob večerji

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15% * Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

MINI KLUB PROGRAM:  
• jutranja rekreacija 
• ustvarjalne delavnice 
• tematske igre za otroke
• športna animacija 
• izleti za doplačilo 
• otroški mini disko 

11. 6. - 17. 9. 2016

MINI

http://www.kompas.si/
http://www.losinj-hotels.com/
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Otok Lošinj: Mali Lošinj

spa hotel bellevue 5*
popolnoma obnovljen hotel v letu 2013/14

primer sobe

Lega: Uvala Čikat, v borovem gozdičku; pešpot do 
mesta Mali Lošinj (1,5 km). Plaža: skalnata, delno 
betonirana, peščena (primerna tudi za majhne 
otroke), možnost najema senčnikov in ležalnikov. 
Bazen in Wellness: notranji bazen z ogrevano morsko 
vodo, ležalniki in senčniki brezplačno do zasedbe 
mest) in zunanji bazen z morsko vodo s teraso za 
sončenje v borovi senci. Spa klinika (anti-aging, 
zdrava prehrana in medicinski tretmaji), beauty 
center (nega obraza in telesa), masažni salon, 
SPA cona (finska, turška in bio savna, whirlpool in 
sprostitvena cona). Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, SAT TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica 
(sušilec za lase), brisače za bazen in plažo, kopalni 
plašč in copati, parket ali tapison. Sobe Deluxe so 
velikosti cca 38 m2 in balkon cca 22-26 m2 in imajo 

dodatno ležišče. Sobe Superior so velikosti cca 28 
m2 in balkon cca 8-12 m2. Sobe Superior atrium so 
velikosti cca 28 m2 in nimajo balkona. Internet: 
Wi-Fi v celotnem hotelu brezplačen. Prehrana: 
samopostrežni zajtrk. Hotelska ponudba: recepcija, 
menjalnica, restavracija s teraso, lounge bar, bar ob 
bazenu, kongresni center, trgovina s spominki in 
časopisi, trgovine z oblačili, artikli za plažo, zdravniška 
ordinacija. Šport in zabava: teniška igrišča, nogomet, 
vodni športi v bližini hotela, tek, nordijska hoja, fitnes, 
studio za jogo in pilates, hotelska animacija. Hišni 
ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.bellevuelosinj.com

Cenik: stran 48.

hrvaška

kvarner

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 1. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:  
(daljše bivanje) za rezervacije narejene do 15.6.2016

• 20 % za 4 noči ali več (v terminu 24. 3. – 29. 4, 1.10.-1.11.2016)

• 15 % za 5 noči ali več (v terminu 30.4.-1.7., 3.9.-30.9.2016)

• 15 % za 7 noči ali več (v terminu 2. 7. – 2. 9. 2016)

Brezplačno:
• povratna trajektna vozovnica za 7 dnevne rezervacije  

(1 osebni avto na rezervacijo narejeno do 31. 1. 2016)

• notranji in zunanji bazen z ogrevano morsko vodo
• kopalni plašč, brisače s torbo za plažo in copati za čas 

bivanja
• parkirišče, wifi 

za zgodnje 
prijave

-20%

http://www.kompas.si/
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Otok Lošinj: Veli Lošinj

primer sobe

vitality hotel punta 4*
Lega: morje le 50 m, sredi borovega gozdička, 
mesto 200 m, Mali Lošinj 3 km. Plaža: kamnita, 
deloma betonirana (prhe in kabine za preoblačenje), 
z oznako Plava zastava, senčniki in ležalniki (za 
doplačilo, omejeno število), možen najem plovil 
in skuterjev (za doplačilo). Bazeni: notranji bazen 
z morsko vodo, zunanji bazena z morsko vodo 
(maj - oktober), bar s prigrizki. Senčniki in ležalniki 
(glede na razpoložljivost). NOVO: dva novo zgrajena 
zunanja bazena z morsko vodo, whirpoolom in 
teraso za sončenje (ležalniki in senčniki brezplačno). 
Nastanitev: v sobah telefon, SAT TV, klimatska 
naprava (gretje in hlajenje), mini bar, sef, internetni 
priključek, kopalnica (sušilec za lase), balkon, copati 
in kopalni plašč, brisača in torba za na plažo v času 
bivanja. • Superior sobe so prostornejše, z dodatnim 
ležiščem. Internet: Wi-Fi brezplačno. Prehrana: 
samopostrežna zajtrk in večerja, možnost prilagojene 
prehrane za osebe z alergijami (ob predhodni najavi). 

Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, 
wellness in beauty center (za doplačilo masaže), 
Vitality cona s telovadnim studijem, IUVENA studio 
za nego obrazo in telesa, Sauna cona brezplačno 
(dve turški in dve finski savni, infrardeča savna in 
sprostitvena cona), zdravniška ambulanta, kavni bar 
s teraso, prodajalna časopisov, zabaviščno središče 
(julij, avgust), trgovine, menjalnica, ambulanta, 
parkirišče (za doplačilo). Šport in zabava: animacija 
za odrasle, možnost individualne vadbe z osebnim 
trenerjem (za doplačilo), teniška igrišča (13 igrišč, od 
tega 2 osvetljeni igrišči oddaljeni do 50 m), umetna 
plezalna stena na odprtem, najem koles, sprehajalne 
poti, fitnes, vodni športi, šola smučanja na vodi (za 
doplačilo). Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.losinj-hotels.com

Cenik: stran 48.

simbolična slika

primer sobeprimer sobe

hrvaška
kvarner

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 20% za bivanje 7 noči ali več  

(v terminu 3.1.-23.4., 1.5.-13.5., 29.5.-17.6.2016)

• 15% za bivanje 7 noči ali več  
(v terminu 2.7.-8.7., 23.7.-29.7.2016)

• 15% za bivanje 7 noči ali več (v terminu od 3.9.2016)

Brezplačno:
• povratna trajektna vozovnica za 7 dnevne rezervacije  

(1 osebni avto na rezervacijo narejeno do 31. 1. 2016)

• notranji in zunanji bazen z ogrevano morsko vodo
• savne, sprostitvene cone in fitnes (glede na razpoložljivost)

• senčniki in ležalniki ob bazenu
• kopalni plašč, 1 brisača/os s torbo za plažo in copati za 

čas bivanja

za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
http://www.losinj-hotels.com/
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apartmajska hiša nevena 3*

pension ana 3*

Lega: 300 m od središča Malega Lošinja, 600-
1000 m od plaže Čikat. Plaža: peščena, prodnata, 
betonirana. Nastanitev: • A2+1 apartma: klimatska 
naprava, spalnica in dnevni prostor (dodatno ležišče), 
kuhinjo, SAT TV, kopalnico, z brisačami in posteljnino, 
balkonom. • A4 apartma: klimatska naprava, dve 
spalnici in dnevni prostor, kuhinjo, SAT TV, kopalnico, 

z brisačami in posteljnino, balkonom. Parkirišče, žar 
pred hišo. Internet: Wi-Fi brezplačno. Prihod: po 14. 
uri, odhod do 10. ure. Naslov: Vresikovo 6 , 51550 Mali 
Lošinj. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).

Cenik: stran 48.

Lega: v zalivu Artatore, 8 km pred mestom Mali Lošinj. 
Naselje je v borovem gozdu, z oljkami in ostalim 
mediteranskim rastlinjem. Penzion se nahaja v središču 
naselja; 100 m od plaže. Plaža: skalnata, prodnata in 
betonirana; s številnim skritimi zalivčki. Nastanitev: 
sobe v dveh zgradbah Ana I in Ana II; so klimatizirane, 
LCD sat TV, hladilnik, sef, kopalnica (sušilec za lase) in 
balkon. Lahko tudi povezane sobe. Sobe tipa Standard 
imajo 15m2 in so v Ana I, tip Comfort 22 m2, sobe tipa 
Premium (26 m2) so v zgradbi Ana II in imajo možnost 

dodatnega ležišča (raztegljiv kavč). Parkirni prostor 
pred pensionom. Internet: dostop v sobah brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk, strežena večerja z 
velikim izborom glavnih jedi in predjedi. V naselju: 
restavracija, trgovina 50 m, menjalnica, nekaj lokalov; 
sprehajalne poti. Hišni ljubljenčki: dovoljeni. Naslov 
penziona: Artatore 75, 51550 Mali Lošinj. Spletna 
stran: www.pansion-ana.com

Cenik: stran 49.

apartmajska hiša sunshine
Lega: 300 m od središča Malega Lošinja, 600-
1000 m od plaže Čikat. Plaža: peščena, prodnata, 
betonirana. Nastanitev: • 1/4+1 apartma: klimatska 
naprava, spalnica in dnevni prostor (dodatno ležišče), 
kuhinjo, SAT TV, kopalnico, z brisačami in posteljnino, 
balkonom. • 1/4 apartma: klimatska naprava, dve 
spalnici in dnevni prostor, kuhinjo, SAT TV, kopalnico, 

z brisačami in posteljnino, balkonom. Parkirišče, žar 
pred hišo. Internet: Wi-Fi brezplačno. Prihod: po 14. 
uri, odhod do 10. ure. Naslov: Jamina 12, 51550 Mali 
Lošinj. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).

Cenik: stran 48.

Otok Lošinj: Mali Lošinj, Artatore

hrvaška

kvarner

primer apartmaja

http://www.kompas.si/
http://www.pansion-ana.com/


Otok Lošinj: Lopari, Nerezine hrvaška
kvarner

apartmaji nerezine 3*
Lega: v mestecu Nerezine, 20 km do mesta Mali 
Lošinj, 100 m od morja in plaže. Plaža: prodnata in 
asvaltirana; primerna za otroke. Nastanitev: • A2+2 
apartmaji, v visokem pritličju ali v 1. nadstropju, 
klimatizirani, spalno-dnevni prostor (raztegljiv kavč) 
s kuhinjo, SAT TV, kopalnica. Apartmaji v nadstropju 
imajo balkon. Parkirišče je brezplačno (ni varovano, 

oddaljeno 2 minuti pešpoti). Prihod: po 16. uri, odhod 
do 10. ure. Ob prihodu se javite na recepciji kampa 
Rapoća; Nerezine. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (po 
predhodni potrditvi in doplačilu)

Cenik: stran 49.

primer nerenoviranega apartmaja

Kompas_JADRAN_2016_MyWay_OGL_210x148.indd   1 27. 11. 15   15:38
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do 6. leta 

BREZPLAČNO

Otok Rab: Rab

hrvaška

kvarner

hotel padova 3* prenovljeno v letu 2016

grand hotel imperial 4*

primer sobe

Lega: ob morju, v zalivu Prva Padova, mesto Rab 10 
minut hoda oz. prevoz s taksi barko (za doplačilo). 
Plaža: ob hotelu betonirana, prodnata/peščena in 
skalnata 10 minut hoda, do nudistične plaže z barko 
20 minut vožnje. Bazen: prenovljen notranji bazen 
s teraso za sončenje (zaprt julij, avgust), zunanji 
bazen z sladko vodo, tudi otroški, terasa za sončenje. 
Nastanitev: prenovljene sobe,  klimatska naprava, 
SAT TV, telefon, sef, mini bar, kopalnica (sušilec za 
lase), balkon. Internet: Wi-Fi brezplačno v sobah in v 
celotnem hotelu. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja. Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija 

(tudi à la carte), kavarna, kavni bar, TV soba, 
prodajalna spominkov, frizerski in kozmetični salon, 
masaža, savna, terasa, parkirišče. Šport in zabava: 
tenis (pri hotelu Imperial), mini golf, namizni tenis in 
ACI marina v bližini (možnost najema bark), izposoja 
koles, sprehajalne poti v bližnjem parku. Dodatna 
ponudba: večerni animacijski program z živo glasbo 
(v sezoni) na terasi hotela. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.imperial.hr

Cenik: stran 49.

Lega: v parku, nad starim delom Raba, hotel je 
obdan s stoletnimi hrasti, palmami in mediteranskim 
rastlinjem. Plaža: prodnata mestna plaža oddaljena 
300 m od hotela, pod parkom, nudistične plaže v 
manjših zalivih (taksi čolni za doplačilo). Bazeni: 
notranji bazen s sladko vodo (ne obratuje v poletnih 
mesecih) v sklopu wellness centra, novi zunanji bazen 
s sladko vodo in whirpoolom, terasa za sončenje z 
ležalniki in dnevnim barom. Nastanitev: v sobah 
klimatska naprava, SAT TV, telefon, kopalnica (sušilec 
za lase). Internet: Wi-Fi na recepciji (za doplačilo). 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. Hotelska 

ponudba: klimatizirana restavracija, aperitiv bar, TV 
soba, prodajalna spominkov in časopisov, atraktivna 
terasa, parkirišče. Wellness: savne (bio in turška), 
whirpool, prostor za sprostitev, solarij, fitnes, salon za 
masaže, kozmetični salon. Šport in zabava: teniška 
igrišča, mini golf, namizni tenis in otroško igrišče, 
sprehodi po parku, v bližini tudi ACI marina. Hišni 
ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.imperial.hr

Cenik: stran 49.

priporočamo

primer sobe

Brezplačno:
• povratna trajektna vozovnica za 7-dnevne rezervacije 

(1 osebni avto na rezervacijo, narejeno do 31. 1. 2016)
• wifi v sobah in v hotelu

OTROCI:
• en otrok do 6. leta BREZPLAČNO

Brezplačno:
• prevoz z ladjico do plaže v Suhi Punti v terminu od 1. 

6. - 1. 9. 2016
• povratna trajektna vozovnica za 7-dnevne 

rezervacije(1 osebni avto na rezervacijo, narejeno do 
31. 1. 2016)

• wifi

http://www.kompas.si/
http://www.imperial.hr/
http://www.imperial.hr/
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Otok Rab: Rab, Suha Punta hrvaška
kvarner

primer apartmaja

hotel eva 2*
Lega: v naselju Suha Punta, 5 km od mesta Rab, 
200 m od plaže. Plaža: betonirana in skalnata, 
nudistična plaža v bližini. Nastanitev: v prostornih 
sobah (preprosto opremljene), telefon, kopalnica 
(kad ali prha), balkon, SAT-TV novo! Internet: Wi-Fi 
na recepciji (za doplačilo). Prehrana: samopostrežna 
zajtrk in večerja z vključeno pijačo. Hotelska 
ponudba: klimatizirana restavracija, aperitiv bar, 

prodajalna časopisov, tv-salon, dvigalo, parkirišče. 
Šport in zabava: kegljišče, 4 teniška igrišča, namizni 
tenis, mini golf, trim-steza, v bližini hotela možnost 
najema koles. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (po 
predhodni potrditvi). Spletna stran: www.imperial.hr

Cenik: stran 50.

hotel carolina 4*

apartmaji in bungalovi suha punta 2*/3*

Lega: na polotoku Kalifronti nad skalnato plažo, 
v zelenju, do mesta Rab 5 km.. Plaža: skalnata 
in delno betonirana, nudistična (prodnata) plaža 
oddaljena 400 m. Bazen: zunanji bazen s sladko 
vodo, tudi za otroke, terasa za sončenje. Nastanitev: 
v prenovljenih sobah klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, kopalnica, balkon. Internet: Wi-Fi brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska 
ponudba: klimatizirana restavracija, kavni bar, TV 
soba, taverna, večnamenska terasa, parkirišče. Šport 

in zabava: tenis, namizni tenis, mini golf, odbojka 
na mivki, izposoja koles, sprehajalne poti ob morju, 
privez za čolne, vodni športi. Dodatna ponudba: 
večerni animacijski program z živo glasbo (v sezoni) 
na terasi hotela, izven sezone v taverni. Hišni 
ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.imperial.hr

Cenik: stran 50.

Lega: med hoteloma Carolina in Eva. Plaža: 
kamnita, delno betonirana oddaljena 300 m, v bližini 
tudi nudistična plaža. Nastanitev: vsi apartmaji 
klimatizirani in s SAT TV • apartmaji Suha Punta 
3*: • 1/2+2 apartma: 1/2 soba, dnevni prostor z 
dodatnim ležiščem, kuhinjska niša z mikrovalovno 
pečico, kopalnica • 1/4+2 apartma: v pritličju, 2/2 
sobi, dnevni prostor z dodatnim ležišče, kuhinjska 
niša z mikrovalovno pečico, kopalnica, terasa.• 
Bungalovi Suha Punta 2*: skromno opremljeni 
bungalovi, Tv, kopalnica, nekateri z balkonom. 
Dodatno ležišče je primerno za otroke do 12. leta. 
Internet: Wi-Fi na recepciji hotela Eva (za doplačilo). 

Prehrana – bungalovi Suha Punta: samopostrežni 
zajtrk, strežena večerja (izbor menija) v hotelu Eva 
z vključeno pijačo. Opomba: obvezno doplačilo za 
dodatno ležišče v apartmajih Suha Punta. V naselju: 
trgovina, terasa/restavracija. Šport in zabava: 
športna igrišča, teniška igrišča, namizni tenis, mini 
golf, odbojka. Prihod: po 14. uri, odhod do 10. ure. Ob 
prihodu se prijavite v osrednji recepciji naselja Suha 
Punta. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).
Spletna stran: www.imperial.hr

Cenik: stran 50.

Apartmaji Suha Punta

primer sobe

primer sobe

Bungalovi Suha Punta

Brezplačno:
• povratna trajektna vozovnica za 7-dnevne rezervacije 

(1 osebni avto na rezervacijo, narejeno do 31. 1. 2016)
• wifi v sobah in v hotelu

Bungalovi Suha Punta
• Vključena pijača:
• ob večerji (vino, voda, pivo, sokovi) velja za nastanitev 

s polpenzionom

OTROCI
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Vključena pijača:
• ob večerji (vino, voda, pivo, sokovi)

Brezplačno:
• povratna trajektna vozovnica za 7-dnevne 

rezervacije(1 osebni avto na rezervacijo, narejeno do 
31. 1. 2016)

do 12. leta 

BREZPLAČNO

http://www.kompas.si/
http://www.imperial.hr/
http://www.imperial.hr/
http://www.imperial.hr/
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Otok Rab: Lopar

hrvaška

kvarner

hotelsko naselje san marino 3*

primer sobe, Family hotel Plaža

primer sobe, Family hotel Rab

primer sobe, Family hotel Lopar

Lega: v naselju Lopar, ob najlepši peščeni plaži 
(Rajska plaža). 5 hotelov, obdanih z borovim 
gozdom, mesto Rab 14 km (redne avtobusne 
povezave). Naselje je idealno tako za mlade kot 
družine z majhnimi otroki, športnike ali upokojence. 
Plaža: prodnata Rajska plaža oddaljena do 500 m 
(primerna za otroke). Nastanitev: • Family hotel 
Lopar/Plaža 3* (prenovljena objekta v letu 2013/14): 
z dvigalom, v sobah: klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, balkon. Soba Standard suita 37m2: soba 
z dvema osnovnima ležiščema in dnevni prostor z 
raztegljivim ležiščem širine 160 cm, kopalnica (v sobi 
je lahko nameščenih 5 oseb); • Hotela Sahara in Rab 
3*: brez dvigala, v sobah: klimatska naprava, SAT- TV, 
telefon, kopalnica, francoski balkon. • Hotela Veli 
Mel 3*: V sobah klimatska naprava, SAT TV, telefon, 

kopalnica, balkon. Internet: Wi-Fi na recepciji (za 
doplačilo). Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja 
z vključeno pijačo. Hotelska ponudba: osrednja 
recepcija, klimatizirana restavracija, aperitiv bar, 
frizerski salon, trgovine, parkirišče. Šport in zabava: 
teniška igrišča, mini golf, igrišče za košarko, rokomet, 
odbojka na mivki, vodni tobogan, diskoteka, živa 
glasba na terasi hotela (v sezoni), vodni športi in 
rekviziti (za doplačilo). V naselju: trgovine, kavni 
bari in razne prodajalne, kiosk z zelenjavo in sadjem, 
trafika. Dodatna ponudba: dnevna in večerna 
animacija (1 x tedensko) s plesno glasbo na terasi 
naselja. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo). 
Spletna stran: www.imperial.hr

Cenik: stran 51.

Vključena pijača:
•  vino, pivo, voda ali sokovi ob večerji

Brezplačno:
•  povratna trajektna vozovnica za 7-dnevne rezervacije 

(1 osebni avto na rezervacijo, narejeno do 31. 1. 2016)

Restaurant

Hotel 
Rab

Hotel  
Sahara

Family Hotel Lopar
Family Hotel Plaža
Hotel Veli Mel

do 6. leta 

BREZPLAČNO
priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.imperial.hr/
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Otok Rab: Lopar hrvaška
kvarner

hrvaška
kvarner

Family hotel Lopar

Family hotel Plaža

Hotel Sahara

Hotel Veli Mel

http://www.kompas.si/
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Če želite doživeti prvinsko Sredozemlje, potem pridite 
v Dalmacijo in uživajte na najbolj razčlenjeni obali v 
Evropi, nešteto prekrasnih otokih, hribovju in kamniti 
obali, v prijetnem sredozemskem podnebju s toplimi in 
suhimi poletji in kratkimi in blagimi zimami, pa seveda 
v prekrasnem sinjem morju, ki se razprostira vzdolž 
dalmatinskega hribovja. Dejstvo je, da je prav Dalmacija 
največja in svetovno najbolj znana zgodovinska regija 
Hrvaške, ponudi pa lahko številne zanimivosti, ki jih lahko 
odkrivate na najlepše možne načine. 

Sonce, toplo morje, oljke, ribe,  
pesmi ter slikovite vasice  
s kamnitimi hišami... 

Dalmacija

zakaj obiskati Dalmacijo?
• Da boste lahko uživali v zvokih valov, ki se penijo na skalnati obali, ali pa v pesmi Škržatov, v vonju rib z žara, v prijetnem poletnem vetriču maestralu 

– pravi balzam za vse čute;
• Ker enostavno morate obiskati Zadar, središče Severne Dalmacije – zgodovinsko mesto, „hrvaški Rim“, okolico, posejano z očarljivimi mestec, kot sta 

Nin in Biograd, ali pa enega od petih nacionalnih parkov v regiji;
• Da lahko uživate v prekrasnih plažah in čistem modrem morju Srednje Dalmacije v bližini Makarske ali na plaži Zlati rt na otoku Braču;
• Če imate radi kulturo, vas tu čakata dve svetovni znamenitosti pod zaščito UNESCA: Dioklecijanova palača v Splitu in staro mestno jedro Trogira;
• Ker tukaj nikoli ne manjka zabave pozno v noč, bodisi v številnih barih na plaži ali pa mondenih klubih v Makarski, na Hvaru, v Bolu ali Splitu, oziroma 

severneje v žurerski prestolnici, paški plaži Zrče, ki jo enostavno morate obiskati;
• Ker je zmeraj pravi čas za prvi ali pa ponovni obisk bisera južne Dalmacije, o katerem pišejo številne svetovne revije in ki je izbrana dopustniška 

destinacija jet setterjev – Dubrovnik s slovitim srednjeveškim mestnim obzidjem;
• Ker še južneje ležijo čudoviti otoki Elafiti, mesteci, kot sta Cavtat in Pelješac ali pa dubrovniško zaledje, Konavle, kjer še gojijo tradicijo s starimi 

obrtmi;
• Zato, da boste lahko odkrili edinstveno energijo otoka Mljeta in uživali v nedotaknjeni naravi tega nacionalnega parka.

pula

peroj

medulin

motovun

rabac

kanegra

banjole

rovinj

vrsar
funtana

poreč

novigrad

umag
savudrija

brijuni

premantura

novalja
straško
gajac

mandre

božava

vlašiči
povljana

zaton

petrčane

kukljica

biograd na moru
pakoštane

kaprije

jezera
vodice

šibenik

pirovac

sv. filip in jakov

zadar

punta skala

paklenica

stara novalja
jakišnica
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hotel luna 4*

hotel in depandansa liburnija 2*

primer sobe

Lega: ob morju, Novalja 14 km. Plaža: skalnato-
prodnata, oddaljena 20m, dostopna invalidom. 
Bazen: zunanji bazen z morsko vodo in notranji 
bazen s ogrevano sladko vodo, otroški bazen. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja, 
možnost vegetarijanske in brezglutenske prehrane. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, sef, mini bar, kopalnica (sušilec za lase, kad). 
Tudi sobe prilagojene invalidom. Internet: Wi-Fi v 
celotnem hotelu (za neomejen prenos doplačilo 1 
€/dan). Hotelska ponudba: Wellness center & Spa 
center “Insula Salus” (savne, turška kopel, prostor 

za sprostitev, fitnes vštet v ceni), restavracija à la 
carte, grill, aperitiv bar, lunge bar, terasa za sončenje, 
dvigalo, prostor za kolesa, parkirišče ob hotelu in v 
garaži (garažna mesta so omejena).  
Šport in zabava: za doplačilo izposoja koles in 
skuterjev (v Novalji), potapljaški center “Aquanaut”. 
Dodatna ponudba: organizirani izleti po okolici. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.lunaislandhotel.com

Cenik: stran 52.

Lega: ob plaži, obdan z mediteranskim rastjem, 
središče Novalje pribl. 200 m.  
Plaža: prodnata, primerna tudi za otroke.  
Nastanitev hotel: v sobah SAT TV, hladilnik, telefon, 
kopalnica. Nastanitev depandansa: v sobah TV, 
hladilnik, kopalnica. • Balkon imajo samo sobe 
na morsko stran. Internet: Wi-Fi na recepciji za 

doplačilo. Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija s teraso, 
kavni bar, parkirišče.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).  
Spletna stran: www.turno.hr

Cenik: stran 52.

primer sobe

Otok Pag: Jakišnica, Novalja

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 10 % popust za zgodnje prijave do 28. 2. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI:
• en otrok do 7. leta BREZPLAČNO

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija
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Otok Pag: Gajac, Pag

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 1. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 7=5 in 4=3 v terminu do 23. 4. 2016 in od 17. 9. 2016
• 5=4 v terminu 30. 4. - 3. 6. 2016 in 10. 9. - 19. 9. 2016

OTROCI:
• en otrok do 12. leta na dodatnem ležišču BREZPLAČNO 

(v nekaterih terminih)

Odrasla oseba + en otrok:
• otrok do 18. leta z eno odraslo osebo 50 % popusta

Brezplačno:
• otroška posteljica
• fitnes

hotel pagus 4*
Lega: tik ob plaži, oddaljen 10 min hoda od centra 
Paga. Plaža: hotelska prodnata, primerna tudi za 
otroke. Bazen: notranji s sladko vodo, zunanji bazen, 
tudi za otroke.  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, mini 
bar, sef, kopalnica (sušilec za lase), balkon.  
Internet: Wi-Fi na recepciji brezplačno, v sobah žični 
internet za doplačilo.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  

Hotelska ponudba: restavracija, restavracija a 
la carte, wellnes center (notranji bazen, 3 savne, 
masaža, solarij, fitnes), dvigalo, hotelsko parkirišče. 
Šport in zabava: za doplačilo možnost ladijskih 
izletov, najem koles (v mestu Pag). Steze za sprehode 
in tek. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.hotel-pagus.hr

Cenik: stran 53.

primer sobe

apartmaji hostin 3*
Lega: v drugem sklopu turističnega naselja Gajac 
(cona B II), Novalja 2 km. Plaža: grobo prodnata in 
delno skalnata oddaljena 300 m, prodnata plaža 
Straško 2 km, za majhne otroke in neplavalce 
priporočamo plažo Zrče.  
Nastanitev: • A4 apartma: 1/2 soba, dnevni prostor 
z dvemi ležišči (kavč) in dodatnim ležiščem (za 2 
otroka), SAT TV, kuhinjska niša, kopalnica, terasa z 

žarom. V naselju: restavracije, kavni bari, trgovine, 
prodajalna časopisov.  
Prihod: po 14. uri, odhod do 9. ure, ob prihodu se 
prijavite v recepciji Hostin v naselju Gajac.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).  
Spletna stran: www.hostin.hr

Cenik: stran 53.

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-10%

hrvaška

dalmacija
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OTOK PAG/NOVALJA
Apartmajska Hiša 
Ivanka 3*
1200 m od Novalje, 100 m od 
prodnate plaže, klimatizirani 
apartmaji za 4 osebe, možnost 
uporabe zunanjega žara

OTOK PAG/NOVALJA
Apartmajska hiša 
Apolonija 3*
1500 m od Novalje, 50 m od 
morja, velika skupna kuhinja 
na dvorišču, na voljo studii za 
2 osebi

OTOK PAG/GAJAC
Apartmajska hiša  
Neda 3*
150 m od prodnate in skalnate 
plaže, večji apartmaji za 
družine s teraso, možnost 
uporabe zunanjega žara

OTOK PAG/MANDRE
Apartmajska hiša 
Slavica 3*
250 m od prodnate  plaže, 
apartmaji različne velikosti za 
2-5 osebe

OTOK PAG/STARA 
NOVALJA
Apartmajska hiša  
Urica 3*
100 m od prodnate in peščene 
plaže primerne za otroke, 
klimatizirani apartmaji za 
3 osebe, možnost uporabe 
zunanjega žara

OTOK PAG/MANDRE
Apartmajska hiša 
Josipa 3*
250 m od prodnate  plaže , 
apartmaji različne velikosti za 
2-4 osebe, možnost uporabe 
zunanjega žara
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Ponudba na spletu
Ostalo ponudbo nastanitev si oglejte na www.kompas.si/pocitnice

Otok Pag
Opise, slike in cene poiščite na naši spletni strani

http://www.kompas.si/
http://www.kompas.si/pocitnice


OTOK PAG/NOVALJA
Apartmajska Hiša 
Vladimir 3*
200 m od morja, do centra 
mesta 1500m, klimatizirani 
apartmaji z balkonom za 6 
oseb, možnost uporabe 
zunanjega žara

OTOK PAG/NOVALJA
Apartmajska hiša 
Miroslav 3*
80 m od morja, do centra 
mesta 1500m , klimatizirani 
apartmaji s teraso za 5 oseb, 
možnost uporabe zunanjega 
žara

OTOK PAG/ NOVALJA
Apartmajska hiša 
Danijel  3*
150 m od morja, 1200 m od 
centra mesta,klimatizirani, 
apartmaji s teraso za 4-6  
oseb, parkirno mesto, wi-fi

OTOK PAG/STARA 
NOVALJA
Apartmajska hiša 
Podgrad 3*
ob morju, klimatizirani 
apartmaji z balkonom za 6 ali 
8  oseb, pomivalni stroj in wi-fi, 
primerno za družine, skupine 
mladih ne sprejemajo

OTOK PAG/ PAG
Aparthotel –  
Penzion Frane 3*
ob obali, prodnata plaža 
primerna tudi za otroke, 
klimatizirane sobe, wi-
fi,prehrana : zajtrk in večerja, 
dovoljeni hišni ljubljenčki

OTOK PAG/ VLAŠIĆI
Penzion Dupin  3*
ob obali, prodnata plaža 
primerna tudi za otroke, 
prostorne sobe, prehrana : 
zajtrk in večerja
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zaton holiday resort 3*/4*
Lega: v zalivu in borovem gozdu, blizu mesteca 
Zaton. Bazeni: kompleks dveh zunanjih bazenov 
z ogrevano sladko vodo, površine 1. 400 m2, vodni 
tobogan, večnamenska terasa, otroško igrišče, 
masaža, fitnes, ležalniki in senčniki (za doplačilo). 
Plaža: peščena in prodnata, tudi za otroke (skupaj 
površine 2. 000 m2), kavni bari in zabavni center 
“More” s plesno glasbo in animacijo. Ležalniki in 
senčniki (za doplačilo). Vodni športi (za doplačilo): 
tobogan, pedalini, skuterji, motorni čolni, smučanje 
na vodi (šola smučanja na vodi in potapljanja), privezi 
za čolne, gliserje in manjše jahte. Nastanitev: vrstne 
hišice/apartmaji 3*: • A2 apartma/studio: spalno/
dnevni prostor z dodatnim ležiščem. • A4 apartma: 
1/2 soba, dnevni prostor z raztegljivim kavčem. • 
A5 apartma: 2/2 sobi, dnevni prostor z raztegljivim 
kavčem. V vsakem apartmaju 3*: SAT TV, telefon, 
sef, kuhinjska niša z jedilnim kotom (kavni avtomat), 
kopalnica (sušilec za lase), balkon ali terasa, parkirišče. 
Nastanitev: vrstne hišice/apartmaji (klimatizirani) 
4*: • A2 apartma/studio: spalno/dnevni prostor z 
dodatnim ležiščem. • A4 apartma: spalnica, dnevni 
prostor z raztegljivim kavčem. • A5 apartma: 2/2 sobi, 

dnevni prostor z raztegljivim kavčem.  
V vsakem apartmaju 4*: klimatska naprava, SAT 
TV, telefon, sef, kuhinjska niša z jedilnim kotom 
(mikrovalovna pečica, kavni aparat), kopalnica 
(sušilec za lase), balkon ali teraso z vrtno garniture, 
parkirišče. Internet: Wi-Fi v naselju, za doplačilo. 
V naselju: recepcija, pralnica, na glavni ulici 
samopostrežna restavracija (tudi à la carte), 
konoba, picerija, slaščičarna, aperitiv in kavni bar, 
samopostrežna trgovina, butiki, trgovine, pekarna, 
časopisov in spominkov, zlatarna, frizerski salon 
in ambulanta. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja (za doplačilo). Šport in zabava: za doplačilo 
teniška igrišča (tudi osvetljena), šola tenisa, odbojka 
na plaži, kolesarske poti (najem koles), balinanje, mini 
golf, igrišče za košarko, nogomet, rokomet.  
Prihod: po 15. uri, odhod do 10. ure; ob prihodu se 
javite v osrednji recepciji naselja. Opomba: končno 
čiščenje v znesku 40 € se plača na licu mesta.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni do 7 kg (za doplačilo). 
Spletna stran: www.zaton.hr

Cenik: stran 53.

Zaton

primer apartmaja

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 14. 5. – 21. 5., 28. 5. – 11. 6., 18. 6. – 25. 6. 

In 27. 8. – 3. 9. 2016

Brezplačno:
• polpenzion za otroke do 12. leta (v terminu 7. 5. - 18. 6. 

2016 in 3. 9. - 23. 9. 2016)
• prost vstop na zunanji bazen, hotelska animacija

hrvaška

dalmacija

http://www.kompas.si/
http://www.zaton.hr/
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Petrčane

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 
• Akcija:

7=5 IN 14=10 ZA PRIHODE DO 8. 4. 2016 IN OD 17. 9. - 5. 
11. 2016
• 7=6 in 14=12 za prihode od 9. 4. - 10. 6. 2016 in 10. 9. - 

16. 9. 2016

Otroci:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO (v določenih 

terminih)

hotel pinija 4*
Lega: na polotoku, sredi borovega gozdička in 
mediteranskega rastlinja, Petrčane 5 minut hoda, 
Zadar 12 km. Plaža: ob hotelu skalnata in betonirana 
(prhe), prodnati zaliv oddaljen 100 m, primerna tudi 
za otroke. Bazen: notranji bazen s sladko vodo in 
vodno masažo (v terminu do 6. 6. in od 5. 9. ), zunanji 
bazen s sladko vodo. Lepotilni center (savna, masaža). 
Nastanitev: na novo urejen sobe, v sobah klimatska 
naprava, SAT TV, hladilnik, telefon, kopalnica (sušilec 
za lase). Internet: Wi-Fi brezplačno.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  

Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori 
in restavracija, kavni bar, trgovina s spominki, 
slaščičarna, dalmatinska konoba, picerija, grill (od 
junija do septembra), samopostrežna trgovina, 
parkirišče. Šport in zabava: za doplačilo teniška 
igrišča, namizni tenis, mini golf, otroško igrišče, 
odbojka, fitnes, najem koles, vodni športi in rekviziti. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hotel-pinija.hr

Cenik: stran 53.

primer sobe

primer sobe

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija

priporočamo
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apartmaji falkensteiner petrčane 4*
Lega: kompleks apartmajev leži na polotoku Punta 
Skala v neposredni bližini plaže. Apartmaji se nahajajo 
približno 1,5 km od mesta Petrčane ter 12 km od 
Zadra. Bazen: v resortu zunanji bazen s sladko vodo 
(brezplačna uporaba). Nastanitev: • apartma tip 
A: cca 45 m2, dvoposteljna soba. V apartmaju tipa A 
so lahko nameščeni dve odrasli osebi in en otrok. ; 
• apartma tip B: cca 45 m2, dvoposteljna soba, soba 
z dvema ločenima ležiščema. V apartmaju tipa B so 
lahko nameščeni dve odrasli osebi in trije otroci. ; • 
apartma tip C: cca 55 m2, dvoposteljna soba, soba 
z dvema ločenima ležiščema. V apartmaju tipa C so 
lahko nameščeni dve odrasli osebi in trije otroci. ; • 
apartma tip D: cca 65 m2, dvoposteljna soba, soba 
z dvema ločenima ležiščema. V apartmaju tipa D so 

lahko nameščeni dve odrasli osebi in trije otroci. ; • 
apartma tip E: cca 70 m2, dvoposteljna soba, soba 
z dvema ločenima ležiščema. V apartmaju tipa E 
so lahko nameščeni dve odrasli osebi in trije otroci. 
V vsakem apartmaju: klimatska naprava, dnevni 
prostor s kuhinjo in raztegljivim ležiščem (primerno 
za otroke), kopalnica s kadjo ali tuš kabino (sušilec za 
lase), terasa z vrtno garnituro in žarom, eno parkirno 
mesto. Internet: v apartmajih internetni priključek za 
doplačilo v kraju. V naselju: restavracija.  
Šport in zabava: za doplačilo vodni športi, najem 
čolna. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.falkensteiner.com

Cenik: stran 54.

hotel falkensteiner family hotel diadora 4+*
Lega: družinski hotelski kompleks leži na polotoku 
Punta Skala v neposredni bližini plaže. Hotel se 
nahaja približno 1,5 km od mesta Petrčane ter 12 
km od Zadra. Bazeni: zunanji bazen s tobogani 
in plitkim bazenom v obliki gusarske ladje za 
najmlajše, wellness (2000 m2): notranji ogrevan 
bazen s sladko vodo, finska savna, turške kopeli, 
cardio fitness, prostor za počitek, soba z vodnimi 
posteljami. Solarij, masaže, pedikura in manikura (za 
doplačilo). Nastanitev: v sobah klimatska naprava, 
SAT TV, sef, mini bar, kopalnica (tuš/kad, sušilec za 
lase). Družinska soba: Velikost sobe približno 33 m2 
loggia, spalnica z zakonsko posteljo (210 x 180 cm), 
dnevni prostor z dvosedom in poseben del za otroke 
z dvema otroškima posteljama (180 x 80 cm). • V 
sobi Fam Suite je možna nastanitev dveh odraslih 
in treh otrok (1/2+3). Internet: žični internet v 
sobah brezplačno. Prehrana –polni penzion plus: 

samopostrežni zajtrk, kosilo, večerja (ob obrokih 
brezalkoholna pijača iz šankomata); brezplačni 
sokovi v Falky Land-u za otroke v času otroške 
animacije. Hotelska ponudba: samopostrežna 
restavracija, hotelski bar, bar na bazenu, bar na plaži 
in restavracija (v poletni sezoni). Zabava: Falky Land: 
animacija za otroke stare od 3. leta in več; otroško 
igrišče razporejeno v dveh nadstropjih, z notranjem 
bazenom, tobogani, otroški wellnes; igralnica Falky z 
otroškim vrtcem za najmlajše, kotiček z video igrami, 
TV soba, mini disko, otroška restavracija. Posebni 
športni in animacijski program za otroke in odrasle 
(živa glasba, žar na plaži, otroška olimpijada…).  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Opomba: garaža 
pod hotelom, obvezna uporaba (za doplačilo 9,5 €/
dan). Spletna stran: www.falkensteiner.com

Cenik: stran 54.

Punta Skala

primer sobe

primer apartmaja

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 (v 

terminu do 9. 7. 2016 in od 27. 8. 2016 za bivanje 
minimalno 3 noči)

• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 25 % popusta za prijave do 31. 12. 2015 (za bivanje 7 

noči ali več)
• 20 % popusta za prijave do 31. 3. 2016 (za bivanje 7 

noči ali več)

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 (v 

terminu do 9. 7. 2016 in od 27. 8. 2016 za bivanje 
minimalno 3 noči)

• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• otrok do 7. leta BREZPLAČNO (v določenih terminih)

Vključena pijača:
• pijača dobrodošlice
• pijača iz šankomata ob obrokih in sokovi za otroke v 

Falky Landu

Brezplačno:
• uporaba notranjega in zunanjega bazena s toboganom 

in številnimi atrakcijami, savnami in parnimi kopelmi, 
dvorane za počitek in cardio fitness

• uporaba kopalne torbe s kopalnim plaščem, brisačo 
in natikači

• bogat animacijski program za otroke

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-25%

hrvaška

dalmacija

priporočamo
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 (v 

terminu do 18. 6. 2016 in od 10. 9. 2016 za bivanje 
minimalno 3 noči)

• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• otrok do 7. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 (v 

terminu do 9. 7. 2016 in od 20. 8. 2016 za bivanje 
minimalno 3 noči)

• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• otrok do 7. leta BREZPLAČNO

all inclusive light  (18. 3. - 4. 11. 2016)

Bogat zajtrk, kosilo in večerja, pijača ob obrokih 
(namizno vino, voda, kava, čaj, brezalkoholne pijače), 
pijača med 12. in 22. uro v baru ob bazenu, animacija 
za otroke, parkirišče

all inclusive light
Bogat zajtrk, kosilo in večerja, pijača ob obrokih 
(namizno vino, voda, kava, čaj, brezalkoholne pijače), 
pijača med 10. in 22. uro v baru, animacija za otroke, 
parkirišče

hotel falkensteiner club funimation borik 4*
Lega: na jugovzhodnem delu hotelskega kompleksa 
Borik, 3,5 km od starega jedra Zadra, pred hotelom 
urejen cvetlični park. Plaža: prodnato-peščena, tik ob 
hotelu. Bazeni: zunanji bazen (tudi otroški), notranji 
ogrevan bazen. Wellness: Spa & wellness, površina 
2. 500 m2, 3 kozmetični saloni s pedikuro, 6 masažnih 
prostorov, savne (turška, finska, bio), whirlpool, velika 
soba za sprostitev z vodnimi blazinami, savna-vrt, 
solarij (za doplačilo). Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, SAT TV, telefon, hladilnik, sef, kopalnica 
(sušilec za lase). • družinske sobe: Mini Family soba 
29 m2, za 2 odrasla (francosko ležišče) in 2 otroka 
(pograd – dolžina ležišča 160 cm). • Family Royal soba 
44 m2, za 2 odrasla in 2 otroka (pograd – dolžine 160 
cm), spalni prostor ločen z drsnimi vrati.  
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 
Prehrana: all inclusive - glej opis. Funimation Borik: 
dva objekta, povezana z zgradbo osrednje recepcije, 
skupni prostori so klimatizirani, recepcija, prodajalna 

spominkov, aperitiv bar, samopostrežna restavracija 
ter dodatni gostinski objekti v naselju, fitnes center, 
brezplačno parkirišče (ni varovano).  
Šport in rekreacija (vključeno v ceno): uporaba 
zunanjega in notranjega bazena, fitnes, ležalniki in 
senčniki ob bazenu, fitnes, aerobika, odbojka na plaži, 
športna tekmovanja in otroški animacijski program (v 
terminu 30. 5. - 12. 9. 2015).  
Zabava: dnevna otroška animacija (4-14 let) in 
mini disko, za odrasle organizirani večerni programi 
(razen sobote), predstave in show programi, 
glasbene prireditve (v terminu od 5. 4. - 12. 9. 2015). 
Opomba: športne aktivnosti in animacija v hrvaškem, 
nemškem, angleškem in italijanskem jeziku.  
Prihod: v hotel po 15. uri, sobe je potrebno zapustiti 
do 10. ure. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.falkensteiner.com

Cenik: stran 54.

hotel donat 3*
Lega: v priljubljenem naselju Borik, blizu hotela 
Funimation, 3,5 km od starega jedra Zadra.  
Plaža: prodnato-peščena, tik ob hotelu oddaljena 
pribl. 150 m. Bazeni: zunanji bazen s senčniki in 
ležalniki (vključeno v ceno). Nastanitev: v sobah 
klimatska naprava, SAT TV, telefon, kopalnica (kad ali 
prha), večina sob z balkonom ali ložo.  
Internet: na recepciji in v sobah za doplačilo. 
Prehrana: all inclusive - glej opis. Šport in rekreacija 
(všteto v ceni v terminu 30. 5. - 12. 9. 2015): zunanji 
bazen, ležalniki in senčniki ob bazenu, aerobika, 

odbojka na plaži, športna tekmovanja in otroški 
animacijski program. Za doplačilo možna uporaba 
wellnessa in notranjega bazena v sosednjem hotelu 
Funimation Borik (glede na razpoložljivost).  
Zabava: dnevna otroška animacija (3-14 let) in mini 
disko, za odrasle organizirani večerni programi v 
terminu od 30. 5. - 12. 9. 2015.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.falkensteiner.com

Cenik: stran 55.

Zadar

primer sobe

do 7. leta 

BREZPLAČNO

do 7. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-10%

hrvaška

dalmacija
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hotel maxim 4*
Lega: tik ob morju, 100 m od centra mesta Božava, 
mali butični hotel. Plaža: hotelska prodnata, kamnita, 
delno betonirana, oddaljena 30 m. Bazen: zunanji 
bazen s sladko vodo in posebnim delom za otroke, 
ležalniki in senčniki brezplačno (do zasedenosti 
mest). Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT 
TV, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase), balkon. 
Dodatno ležišče primerno samo za otroka do 12. 
leta. Internet: Wi-Fi in internetni kotiček na recepciji 
za doplačilo. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 

večerja. Hotelska ponudba: dvigalo, menjalnica, 
pralnica, restavracija z veliko teraso nad morjem, 
picerija, bar, tradicionalna gostilna, otroško igrišče, 
brezplačno parkirišče (nevarovano), savna, whirpool, 
masaža. Šport in zabava: za doplačilo teniška igrišča 
z umetno podlago, namizni tenis, najem koles, 
balinanje. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.hoteli-bozava.hr

Cenik: stran 55.

hotel lavanda/agava/mirta 3*
Lega: v borovem gozdu ob morju, 200 m od mesta 
božava, vsakodnevna trajektna povezava z Zadrom. 
Plaža: skalnata in delno betonirana, oddaljena 50 
m, lepa peščena plaža Sakarun, oddaljena cca. 5 km, 
dostopna z mini vlakom 8x na dan (za doplačilo cca 
30 HRK). Bazen: zunanji z morsko vodo, velikosti 50 
m2, senčniki in ležalniki brezplačno pri depandansi 
Lavanda (do zasedenosti mest). Nastanitev - hotel 
Lavanda: v sobah klimatska naprava, telefon, SAT 
TV, hladilnik, kopalnica (sušilec za lase), balkon. 
Nastanitev – hotel Agava in Mirta: v sobah klimatska 
naprava, telefon, SAT TV, hladilnik, sef (v htl Agava), 
kopalnica (sušilec za lase), balkon. Dvoposteljna soba, 
dnevni prostor s pomožnim ležiščem dimenzije 120 
x 190 cm. Internet: Wi-Fi na recepciji za doplačilo. 

Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. Ob večerji 
vključena pijača (belo in rdeče namizno vino, pivo, 
brezalkoholne pijače in mineralna voda).  
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori, 
restavracija z veliko teraso, menjalnica, centralni sef 
na recepciji, a la catre restavracija, kava bar s teraso 
nad morjem, prodajalna spominkov, parkirišče, savna, 
whirpoll, masaže. Šport in zabava: za doplačilo tenis, 
namizni tenis, balinanje, najem koles. Enkrat tedensko 
dalmatinska večerja z živo glasbo.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).  
Spletna stran: www.hoteli-bozava.hr

Cenik: stran 55.

Dugi otok: Božava

primer sobe, Hotel Lavanda

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 10 % popust za bivanje v terminu do 17. 6. 2016 in od 3. 

9. do 17.9. 2016

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO (velja za hotel 

Lavanda)

Vključena pijača:
• ob večerji (namizno vino, pivo, brezalkoholne pijače in 

mineralna voda)

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 10 % popust za bivanje v terminu do 17. 6. 2016  

in od 3. 9. do 17.9. 2016

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-10%

hrvaška

dalmacija
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: za 7 ali večdnevna bivanja

• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=5 v terminu do 10. 6. 2016 in 3. 9. - 30. 9. 2016
• 5=4 v terminu 11. 6. -24. 6. 2016 in 27. 8. -2. 9. 2016

apartmaji zelena punta 3*
Lega: v borovem gozdičku ob sami obali, resnična 
zelena oaza za popln počitek in sprostitev. Od starega 
mestnega jedra ga ločuje velik naravni zaliv.  
Plaža: skalnata, prodnata, betonirane površine za 
sončenje. Nastanitev: • apartma tip A: cca 32 m2. • 
apartma tip B: cca 40-50 m2. • apartma tip C: cca 50 
m2. V vsakem apartmaju: klimatska naprava, SAT TV, 
spalni in dnevni prostor, kuhinjska niša (mikrovalovna 
pečica, posoda in jedilni pribor), sef, kopalnica (sušilec 

za lase), terasa ali balkon s sedežno garnituro. 
Internet: Wi-Fi na recepciji in pri restavraciji Punta 
brezplačno. Šport in zabava: za doplačilo teniška 
igrišča, mini golf, namizni tenis, potapljanje, jadranje, 
odbojka na mivki, najem pedolinov. Prihod: po 16. uri, 
odhod do 9. ure. Hišni ljubljenčki: dovoljeni do 10 
kg (za doplačilo). Spletna stran: www.zelenapunta.hr 

Cenik: stran 55.

Otok Ugljan: Kukljica / Biograd na Moru

primer apartmaja

za zgodnje 
prijave

-15%

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 za 7 ali 

večdnevna bivanja. 
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI: 
• otrok do 7. leta BREZPLAČNO (Hotela Ilirija in Kornati)

primer sobe, Hotel Adriatic

primer sobe, Hotel Kornati

hotel kornati 4*, ilirija 4*, adriatic 3*
Lega: hotelsko naselje Ilirija, v centru mesta, obdan z 
borovci, v bližini starega dela Biograda.  
Plaža: prodnata in betonirana, oddaljena 50 m. 
Ležalniki in senčniki (za doplačilo).  
Bazen (hotel Adriatic): zunanji bazen (tudi otroški), 
whirlpool, bar, ležalni in senčniki brezplačno (omejeno 
število). Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT 
TV, telefon, mini bar, sef (v hotelu Kornati in Ilirija), 
kopalnica (sušilec za lase). Internet: Wi-Fi na recepciji 
brezplačno, v sobah za doplačilo.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  

Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori 
in restavracija, aperitiv bar, terasa s plesno glasbo, 
wellness (v hotelu Ilirija), menjalnica, dvigalo, 
parkirišče (za doplačilo). Šport in zabava: kolesarske 
steze in sprehajalne poti.  
Za doplačilo v bližini hotela: teniška igrišča, 
organizirani izleti, vodni športi in rekviziti.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).  
Spletna stran: www.ilirijabiograd.com

Cenik: stran 56.

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-10%

Hotel Adriatic

Hotel Ilirija

Hotel Kornati

hrvaška

dalmacija
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI: 
• otrok do 7. leta BREZPLAČNO (v hotelu)

hotel & resort crvena luka 4*
Lega: oddaljen 3 km od Biograda na Moru, obdan 
z stoletnim borovim gozdom, naselje je idealno 
za tistega ki se želi sprostiti v zasebnosti in hkrati 
biti v neposredni bližini dogajanja. Plaža: hotelska 
prodnata v naselju. Bazen: zunanji bazen s teraso za 
sončenje, notranji bazen. 
Nastanitev - hotel: v sobah klimatska naprava, SAT 
TV, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase), balkon. 
Nastanitev - apartmaji: v apartmaju klimatska 
naprava, SAT TV, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za 
lase), kuhinja, pomivalec posode, soba z zakonsko 
posteljo, soba z ločenima ležiščema, dnevni prostor s 
kavčem, balkon ali terasa. 
Nastanitev - ville: v villah klimatska naprava, SAT 
TV, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase), kuhinja, 
pomivalec posode, soba z zakonsko posteljo, dnevni 

prostor s kavčem, balkon ali terasa. 
Internet: Wi-Fi v naselju brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 
Hotelska ponudba: recepcija, klimatizirani skupni 
prostori, bar, restavracija (à la carte), bar, poslovni 
center, frizerski / kozmetični salon, menjalnica, 
trgovina s spominki. 
Welnes center Amani: najrazličnejše masaže, turška 
in finska savna, fitnes dvorana. 
Šport in zabava: teniško igrišče, fitnes dvorana, 
jadranje na deski, vožnja s kanujem, potapljanje z 
masko, izposoja koles, objekti za vodne športe v 
sklopu naselja. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.crvena-luka.hr 

Cenik: stran 56.
primer sobe

Biograd na Moru

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

hrvaška

dalmacija
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se sešteva z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 za prihode 4. 6. - 11. 6. In 3. 9. 2016. 
• Akcija prijazno družinam: (v terminu 4. 6. – 3. 9. 2016)
• pri rezervaciji dveh hišic A2, en otrok do 12 let biva 

BREZPLAČNO, drugi otrok do 14 let ima 50% popusta
• v primeru dveh odraslih in enega otroka do 4. leta v 

hišici A2, otrok spi s starši in biva BREZPLAČNO

pine beach pakoštane
Lega: Pine Beach Pakoštane se skupaj s svojo 1 
km dolgo plažo nahaja znotraj borovega gozda, v 
neposredni bližini mesta Pakoštane. Oddaljen od 
mesta Zadar približno 30 km, od Splita 120 km.  
Plaža: oddaljena do 200 m, dolga 1 km, postopoma 
prehaja iz skalnate v peščeno in se končuje v 
naravnem peščenem zalivu (edinstvenem na 
Hrvaškem), na plaži prosta uporaba več kot 800 
ležalnikov. Nastanitev: • hišica A2: ena soba, dve 
ležišči. • hišica A2M: so bližje morju. • hišica C4+1: dve 
ležišči ločeni s pregrado od preostalih ležišč. Hišice 
C4+1 so samo na park stran. • hišica B3: ena soba z 
tremi ležišči. Hišice B3 so samo na park stran.  
Hišice: v vasici je do 560 slamnatih hišic 
polinezijskega tipa, opremljene s keramičnimi 
ploščicami, ležišči (vključena posteljnina), omaro, brez 
elektrike in vode (skupni prostori imajo osvetljavo). 
Vse hišice so oddaljene največ 30 m od WC-jev, 
tušev in umivalnikov s toplo vodo. Internet: Wi-Fi 
na recepciji in aperitiv baru brezplačno. Uporaba 

računalnikov in interneta v internetnem kotičku. 
Ostala ponudba naselja: recepcija, na recepciji 
možnost sefa, menjalnica, aperitiv bar, bar na plaži, 
trgovina, amfiteater za animacijske aktivnosti, 
restavracija, parkirišče. Prehrana: all inclusive light - 
glej opis. Šport in zabava: vsakodnevni organizirani 
programi animacije in športnih aktivnosti za otroke in 
odrasle, gostom je na voljo 7 teniških igrišč, namizni 
tenis, košarka, odbojka na mivki, lokostrelstvo, 
nogomet, balinanje, aerobika, judo, kajak in jadranje, 
surfanje, adrenalinski park, stena za plezanje. Šola 
tenisa in jadranja ter masaža za doplačilo.  
Opomba: brisače niso vključene v ceno, gostom 
priporočamo da seboj prinesejo svoje baterijske 
svetilke, baterije prenosnikov in mobilnih telefonov 
lahko polnite na recepciji brezplačno. Prihod: po 14. 
uri, odhod do 10. ure. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.pinebeach.hr 

Cenik: stran 56.

primer hišice

Pakoštane

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-10%

all inclusive light
Bogata samopostrežna prehrana, zajtrk od 7:00-
10:00 ure, kosilo od 12:30-14:00 ure in večerja 19:30-
21:00 ure z vključeno pijačo (pivom, točenim črnim 
in belim vinom, brezalkoholnimi pijačami). Pijača se 
toči v centralni restavraciji v času obroka; športna 
ponudba (namizni tenis, košarka, nogomet, odbojka 
na mivki, aerobika, tenis, adrenalinski park…); anima-
cija za otroke in odrasle; ležalniki na plaži (omejeno 
število); parkirišče, wifi.

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
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holiday village jezera-lovišća 2*
Lega: na otoku Murter, ki je s kopnim povezan z 
mostom, ob morju, v borovem gozdičku, kjer je tudi 
avtokamp. Plaža: prodnata, betonirana, primerna 
tudi za otroke. Nastanitev: • A2+1 apartma/studio: 
dnevni prostor z 2 ležišči in 1 dodatnim ležiščem 
(raztegljiv kavč). • B4+1 apartma: 1/2 soba, dnevni 
prostor z 2 ležišči in 1 dodatnim ležiščem (raztegljiv 
kavč). • C4+2 apartma: 2/2 sobi, dnevni prostor z 
velikim raztegljivim kavčem (za eno ali 2 osebi). V 
vsakem apartmaju: kuhinjska niša, SAT TV, kopalnica 
(sušilec za lase), terasa. Internet: Wi-Fi za doplačilo. 
Prehrana - polpenzion: samopostrežni zajtrk, 

strežena večerja (izbira 3 menijev).  
V naselju: restavracija, recepcija s TV kotičkom, 
menjalnica, frizerski salon in salon za masažo.  
Šport in zabava: za doplačilo tenis igrišča (tudi 
osvetljena), mini golf, namizni tenis, vodni športi, 
animacija za otroke in odrasle, izleti, možnost priveza 
za čolne. Prihod: po 16. uri, odhod do 9. ure. Ob 
prihodu se prijavite v osrednji recepciji naselja.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.jezeravillage.hr 

Cenik: stran 57.

Otok Murter: Jezera

AKCIJA: 
• 7=5 v terminu 23. 4. - 14. 5. 2016 in 10. 9. - 2. 10. 2016
• 7=6 v terminu 14. 5. - 18. 6. 2016 in 27. 8. - 10. 9. 2016

Podarite doživetje

Izberite Kompasovo potovanje ali počitnice  
in podarite nepozabno darilo svojim najbližjim, prijateljem ali 
poslovnim partnerjem.

Podarite bone različnih vrednosti ali darilno čestitko, 
kjer vsebino oblikujete sami.

Nakup vrednostnih bonov
Pokličite Kompasov klicni center 01 2006 111 
ali nas obiščite v poslovalnicah Kompas d.d.

Kompas d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana, Slovenija

www.kompas.si

oglas DARILNI BON A5 new 23.8.2011.indd   1 25/01/12   14:05
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hotel in vile miran 3*
Lega: v mirnem zalivu tik ob mestecu Pirovac. 
Obdan z mediteranskim rastjem, oljkami in borovim 
gozdičkom.  
Plaža: prodnata pred samim hotelom. Ležalniki in 
senčniki (za doplačilo).  
Nastanitev - hotel: v sobah SAT TV, telefon, 
kopalnica. • Sobe tipa A imajo možnost dodatnega 
ležišča. Nastanitev - vile: Tip 2 – 32 m2, Tip 3 – 34 m2, 
spalnica in dodatno ležišče, Tip 4A – dve spalnici, Tip 
4B – 48 m2, dve spalnici. V vsaki vili SAT TV, telefon, 
spalnica, dnevni prostor, majhna kuhinja, kopalnica, 

balkon ali loža. Bazen: zunanji bazen. 
Internet: internetni kotiček.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: v hotelskem sklopu se nahaja a 
la cart restavracija, aperitiv bar in bar na plaži.  
Šport in zabava: za doplačilo tenis igrišče, 
odbojkarsko igrišče, namizni tenis, najem koles in 
vodni športi. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.rivijera.hr 

Cenik: stran 5 7.

Pirovac

primer sobe

HOTEL MIRAN 3*

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 40 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 25 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 v terminu 11. 6. - 25. 6. 2016 in od 27. 8. - 17. 9. 2016

VILLE MIRAN 3*
• Popust za zgodnje prijave:
• 40 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 25 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusta se izključujeta z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 v terminu do 24. 6. in od 10. 9. 2016

all inclusive light
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; pri obrokih 
vključena pijača (pivo, domače vino, sokovi, voda)

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-40%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.rivijera.hr/


 Kompasovi družinski klubi

KOMPASOVI  

KLUBI

 Kompasovi družinski klubi
Spremljajte Kompasove družinske klube na:

ZLATI

ZLATI KLUB PROGRAM:
• Jutranja rekreacija 
• Glasbeni kviz
• Popoldanska tombola
• Karaoke
• Ustvarjalne delavnice 
• Raziskovanje okolice z 

animatorjem
• Plesni večer

11. 6. - 25. 6. 2016
27. 8. - 10. 9. 2016

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

25. 6. - 27. 8. 2016

DRUŽINSKI

PROGRAM ZA OTROKE IN  
MLADOSTNIKE: 
Mini & Cici & Maksi klub
• tematsko obarvane ustvarjalne 

delavnice  
• iskanje gusarskega zaklada 
• pravljično obarvane urice 
• podelitev diplom vsem 

udeležencem

PROGRAM ZA CELO DRUŽINO: 
Športna rekreacija 
• dnevna športna animacija 
• vodna aerobika
• sprehod do mesta
• Kompasijada –igre za celo 

družino
• izleti za doplačilo 

VEČERNA ANIMACIJA:
• vsak večer otroški mini disko 

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

Vodice
Kompasova informativna točka
Kompasov predstavnik
Kompasov animator



hotel punta 4* in depandansa arausana 3*
Lega: na polotoku Punta, do centra mesta 150 m. 
Plaža: betonirana, prodnata, oddaljenost 50 m, 
možnost najema senčnikov in ležalnikov za doplačilo. 
Bazeni: zunanji bazen z morsko vodo, notranji bazen 
s sladko vodo ( v glavni zgradbi). 
Nastanitev: Hotel Punta: klimatizirane sobe, SAT 
TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase), 
balkon. Depandansa Arausana: klimatizirane sobe, 
SAT TV, telefon,mini bar, sef, kopalnica (sušilec za 
lase), balkon. Internet: Wi-Fi brezplačno.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.  

Hotelska ponudba: v hotelu Punta se nahajajo 
recepcija, restavracija, bar, wellness in spa center, 
finska in mediteranska savna, turška parna kopel, spa 
in relax cona, fitnes, masaže, nega obraza in telesa, 
pedikura, manikura, solarij.  
Šport in zabava: mini golf, potapljaški klub v bližini, 
razni vodni športi na plaži.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.hotelivodice.hr

Cenik: stran 57/58.

Vodice

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 25 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI: 
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami.

OTROCI: 
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-25%

HOTEL

DEPANDANSA

KOMPASOV
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BREZPLAČNO

NA POTpriporočamo
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vile matilde 3*
Lega: ob plaži, 15 minut do središča mesta Vodic. 
Plaža: prodnata. Bazen: zunanji bazen. Ležalniki in 
senčniki za doplačilo. Nastanitev: apartma B2+2 - 
velikosti 36 m2, visokega standarda, dnevni prostor 
z jedilnico, kuhinja, kopalnica, spalnica za dve osebi, 
dodatno ležišče za dve osebi (kavč v dnevnem 
prostoru), SAT TV, telefon, klimatska naprava, balkon 
8m2. apartma A4+2 - velikosti 72 m2, visokega 
standarda, dnevni prostor z jedilnico, kuhinja, 

kopalnica, dve spalnici za dve osebi, dodatno ležišče 
za dve osebi (kavč v dnevnem prostoru), SAT TV, 
telefon, klimatska naprava, terasa 26 m2.  
Internet: Wi-Fi brezplačno. Prehrana: za doplačilo. 
Ponudba naselja: restavracija, bar.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 58.

hotel olympia 4*
Lega: ob plaži, 15 minut do središča mesta Vodic. 
Plaža: prodnata, snack bar na plaži, vodni tobogan. 
Bazen: Wellness center, 2 zunanja bazena s sladko 
vodo, terasa za sončenje.  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, telefon, 
SAT TV, mini bar, kopalnica (sušilec za lase), balkon. 
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori, 
restavracija, aperitiv bar, frizerski salon, prodajalna 

spominkov in časopisov, prostor za shranjevanje koles 
in jadralnih desk, parkirišče.  
Šport in zabava: za doplačilo teniška igrišča, igrišče 
za odbojko in košarko, namizni tenis, fitnes, izposoja 
koles, vodni skuterji, tobogan, trampolin, pedalino. 
Opomba: plačilo parkirnine v kraju.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.olympiavodice.hr

Cenik: stran 58.

Vodice

primer sobe

primer apartmaja

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 za prihode do 11. 6. 2016 in od 10. 9. 2016
• 10 % popusta za bivanje v terminu 9. 7. – 16. 7. In 13. 

8. – 20. 8. 2016

OTROCI:
• otrok do 7. leta BREZPLAČNO

Brezplačno:
• animacija za otroke 4-14 let v terminu 11. 6. - 10. 9. 2016

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016  

(v terminu 25. 3. do 25. 6. 2016 in od 10. 9. do 15. 10. 2016)

• 5 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 
(v terminu 25. 6. do 10. 9. 2016)

• Popust se sešteva z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA
• 10 % popust za bivanje v terminu 25. 3. do 1. 4. 2016 in 

29. 4. do 2. 5. 2016

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-10%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.olympiavodice.hr/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 40 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 25 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA: 
• 7=6 v terminu do 24. 6. in od 10. 9. 2016

OTROCI
• Otrok do 12. leta BREZPLAČNO

penzion antonio 3*
Za ljubitelje sproščenih počitnic v mirnem okolju, 
uživanju v nepozabnih dalmatinskih specialitetah in 
druženju z gostoljubnimi domačini. 

Lega: otok je povezan s Šibenikom z dvema 
trajektnima in dvema katamaranskima linijama 
dnevno; avtomobili so na otoku prepovedani. Trajekt 
vozi 70 min, katamaran vozi 50 min. 
Opomba: gostje pustijo avto v Šibeniku na 
predhodno rezerviranem parkirišču. Pred prihodom 
se gostje javijo lastniku na št. 00385 22 310 077 ali 
00385 91 507 1713. Vozni red trajekta iz Šibenika: od 
ponedeljka do sobote ob 11. uri in 16. uri, ob nedeljah 
samo ob 11. uri, katamaran vozi vsak dan ob 8. 15 in 
20. 15 uri.  
Plaža: nekaj metrov od penziona, prodnata. 

Nastanitev: • sobe 1/2+1: možnost enega dodatnega 
ležišča. • sobe 1/2+2: dnevni prostor, SAT TV, hladilnik, 
možnost petega dodatnega ležišča. 
V vsaki sobi: spalnica, kopalnica, balkon s pogledom 
na morje. Internet: Wi-Fi v sobah brezplačno. 
Prehrana: polpenzion (domača hrana, dalmatinske 
specialitete, pretežno morska hrana). 
Ostala ponudba: za goste Penziona je na voljo 
brezplačen privez za čoln pred penzionom. Na Kapriju 
je samo eno naselje; v mestu je pošta, ambulanta, 
trgovina, nekaj restavracij in barov. Možnost najema 
čolna za doplačilo.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.kaprijecroatia.com

Cenik: stran 59.

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

hotel imperial 3*
Lega: na obali turističnega mesta Vodice, z 
lastno prodnato plažo. Obdaja ga čudovit park z 
mediteranskim rastjem. Plaža: prodnata hotelska, 
snack in cocktail bar. Bazen: zunanji in notranji bazen 
z morsko vodo ki je zaprt 15. 6. - 15. 9.  
Nastanitev: v sobah telefon, SAT TV, kopalnica, 
balkon. Večina sob s klimatsko napravo, katere imajo 
tudi sef in mini bar. Sobe superior so klimatizirane in 
malo bolj prostorne, standard sobe niso klimatizirane 
in malo manj prostorne.  
Internet: Wi-Fi brezplačno.  

Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori, 
restavracija, aperitiv bar, TV prostor, parkirišče.  
Šport in zabava: za doplačilo fitnes, savna, masažni 
studio, igrišče za odbojko, tenis. Otroška igrišča, 
bogat animacijski program za otroke in odrasle.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.rivijera.hr

Cenik: stran 58.

primer sobe

Vodice / Kaprije

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-40%

za zgodnje 
prijave

-10%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.kaprijecroatia.com/
http://www.rivijera.hr/


120  www.kompas.si

Turistično naselje Solaris Beach Resort
Šibenik je mediteransko mesto z bogato zgodovino in kulturno dediščino. V bližnji okolici so znani narodni parki (Plitvice, 
Paklenica, Krka in Kornati). Južno od mesta je polotok poraščen z mediteranskim rastlinjem, na katerem leži turistično 
naselje Solaris. V naselju je 5 hotelov, apartmaji Vile Kornati, mobilne hišice, avtokamp in marina, ki ponuja vse potrebno za 
sproščen in aktiven oddih. Prepričajte se, Solaris je pravi užitek!

“palma beach club” 
Kompleks zunanjih bazenov z whirlpoolom in 
barom, namenjen vsem, ki si želijo dobre zabave. 
Odlični cocktaili in DJ so zagotovilo za super 
zabavo! V sklopu Palma Beach Bar-a se nahaja 
tudi Trattoria, kjer vam nudijo bogato ponudbo 
italijanske kuhinje.

“dalmatinsko selo” 
Pristna Dalmatinska vasica vas popelje nazaj 
v čas in vam prikaže obrti, ki so jih poznali naši 
pradedje. Kot zanimivost naj omenimo tudi 
102 leti star mlin na vodo, v katerem si lahko 
ogledate, kako se melje moka. V sosednjih 
prostorih to moko, v pravi krušni peči, spremenijo 
v hrustljavo zapečen kruh. Dalmatinska vasica 
vam nudi odlično jedačo in pijačo, ki jo skrbno 
izberejo pri okoliških kmetih in ribičih. Za odlično 
atmosfero poleg pristnega ambienta, poskrbijo 
prave Dalmatinske klape.

Šibenik

hrvaška

dalmacija

http://www.kompas.si/
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“solaris pirate  
adventure mini golf” 
Ena bolj zanimivih atrakcij je sigurno Pirate 
Adventure Mini Golf, ki se razteza na 5000 m2. 
Skozi vseh 18 lukenj mini golfa, vas vodi gusarsko 
vzdušje z odlično zgodbo in animacijo.

“wellness & spa  
center solaris” – 
prenovljen v letu 2013 
Center zdravja in dobrega počutja je na voljo vsem 
gostom TN Solaris, ne glede na objekt nastanitve. 
Wellness nudi bogato ponudbo programov: 
različne masaže, hammam, lepotilne in kozmetične 
storitve, programe z zdravilnim blatom, finsko in 
mediteransko savno, fitnes center. Na voljo je tudi 
kompleks notranjih bazenov, fitness, kavni bar, atrij 
z ležalniki in trgovina. V letu 2013 so ga popolnoma 
prenovili.

aquapark – vodna avantura 
v srcu dalmacije
Ste pripravljeni na vodno avanturo? Pred 
dvema letoma je bil odprt prvi pravi vodni park 
v Dalmaciji – SOLARIS AQUA PARK s številnimi 
tobogani, vodnimi efekti in obilico dobre zabave!

Najlepša  
plaža na  
Jadranu

hrvaška

dalmacija

http://www.kompas.si/
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Lega: v naselju Solaris, pribl. 200 m od Wellness 
centra, Šibenik 6 km (redna dnevna avtobusna 
povezava). Plaža: Solaris peščena plaža, primerna za 
otroke. Ležalniki in senčniki (za doplačilo).  
Bazen: zunanji bazen z morsko vodo, ležalniki in 
senčniki ob bazenu brezplačno (omejeno število). 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, mini 
bar (vsebina za doplačilo), telefon, kopalnica (sušilec 
za lase), francoski balkon, balkon samo v sobag de lux. 
Internet: Wi-Fi na recepciji.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: recepcija, menjalnica, 

restavracija, terasa, aperitiv bar, prodajalna 
spominkov in časopisov, kongresna dvorana, 
parkirišče za doplačilo 4 €/dan. 
Šport in zabava: pred hotelom odbojka na mivki. 
Za doplačilo: teniška igrišča, mini golf, vodni športi, 
šola potapljanja, vodni tobogan. Glasba v naselju, 
animacija in vodni park.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.solaris.hr

Cenik: stran 59.

solaris: hotel jure 4*
popolnoma prenovljen v 2016

Šibenik

solaris: hotel ivan 4*
Novo v 2013: Popolnoma renoviran edinstveni 
dizajnerski hotel, urejen v dalmatinskem stilu.  
Lega: v naselju Solaris, sredi zelenja, 6 km od mesta 
Šibenik. Plaža: Solaris SPA plaža, prodnata tudi za 
otroke, ležalniki in senčniki (za doplačilo).  
Bazen: zunanji bazen z morsko vodo, notranji 
bazen v wellness centru z ogrevano morsko vodo in 
sladko vodo (brezplačen vstop za goste hotela Ivan, 
za ostale goste za doplačilo), ležalniki in senčniki 
brezplačno (do zasedenosti mest).  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, mini bar, kopalnica (sušilec za lase), francoski 

balkon. Internet: Wi-Fi na recepciji.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk. Pri uslugi 
polpenzion, samopostrežni zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: restavracija (tudi à la carte), 
aperitiv bar, nočni bar, terasa, prodajalna spominkov 
in časopisov, parkirišče za doplačilo 4 €/dan. 
Šport in zabava: za doplačilo mini golf, odbojka 
na mivki, vodni park, izposoja vodnih skuterjev in 
pedolinov. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.solaris.hr

Cenik: stran 59.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (ne velja v sobi 1/4 SupCon):
• 15 % popust za zgodnje prijave do 20. 12. 2015 
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 
• Popust se sešteva z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 10 % popusta za bivanje v terminu 20. 3. – 10. 4.,  

23. 4. – 29. 5., 1. 6. – 25. 6. 2016, 3. 7. – 10. 7. 2016 in  
15. 10. – 6. 11. 2016

OTROCI: 
• dva otroka do 12. leta BREZPLAČNO (v sobi SupCon)
• dva otroka do 16. leta BREZPLAČNO (v sobi door to 

door)

Brezplačno: 
• uporaba notranjega bazena

primer sobe

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 20. 12. 2015  

(v terminu do 12. 6. in od 10. 9. 2016)

• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016  
(v terminu do 12. 6. in od 10. 9. 2016)

• Popust se sešteva z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 10 % popusta za bivanje v terminu 20. 3. – 10. 4.,  

23. 4. – 29. 5., 1. 6. – 25. 6. 2016 in 3. 7. – 10. 7.2016

OTROCI: 
• dva otroka do 12. leta BREZPLAČNO (v sobi 2+2)
• dva otroka do 16. leta BREZPLAČNO (v sobi door to 

door)
• štirje otroci do 12. leta BREZPLAČNO (v sobi 1/4+4)

do 16. leta 

BREZPLAČNO

do 16. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

priporočamo
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solaris: hotel jakov 3*
Lega: v naselju Solaris ob hotelu Andrija.  
Plaža: Solaris družinska plaža, prodnata (primerna 
za otroke). Bazen: zunanji bazen z morsko vodo, 
terasa za sončenje, brezplačna uporaba senčnikov in 
ležalnikov (omejeno število).  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, mini 
bar, telefon, kopalnica (sušilec za lase). • družinske 
sobe, vse sobe brez balkona ali terase.  
Pomembno obvestilo: dodatno ležišče (soba 2+1: 
raztegljiv enosed 65 x 180 cm, primeren za 1 otroka 
do 12 let; družinska soba 2+2: pograd 80 x 190 cm, 
primeren za 2 otroka do 12 let).  

Internet: Wi-Fi na recepciji.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, 
aperitiv bar, sef na recepciji (za doplačilo), prodajalna 
spominkov in časopisov, menjalnica, 2 dvigali, 
parkirišče za doplačilo 4 €/dan.  
Šport in zabava: za doplačilo odbojka na mivki, 
namizni tenis, tenis, mini golf, vodni tobogan in 
aquapark. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.solaris.hr

Cenik: stran 60.

solaris: kids hotel andrija 4*
Lega: v naselju Solaris, pribl. 200 m od Wellness 
centra, Šibenik 6 km (redna dnevna avtobusna 
povezava). Plaža: Solaris družinska plaža, prodnata, 
primerna za otroke. Ležalniki in senčniki (za 
doplačilo). Bazeni: zunanji bazen z morsko vodo, 
terasa za sončenje, brezplačna uporaba ležalnikov 
(omejeno število). Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, SAT TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica 
(sušilnik za lase). • družinske sobe (en prostor), večina 
sob z balkonom ali teraso.  
Pomembno obvestilo: dodatno ležišče (soba 2+1 
brez balkona: raztegljiv enosed 80 x 190 cm, primeren 
za 1 otroka do 12 let; družinska soba 2+2: pograd 80 x 
190 cm, primeren za 2 otroka do 12 let; družinske sobe 
1/4: dve povezani sobi). Internet: Wi-Fi na recepciji. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. Hotelska 
ponudba: klimatizirana restavracija, aperitiv bar, sef, 
prodajalna spominkov in časopisov, menjalnica, 2 
dvigali, bar pri bazenu, otroška igrišča. Solaris Aqua 

Park (za doplačilo). Gosti ki so nameščeni v naselju 
Solaris, lahko na recepciji hotela kupijo dnevno 
vstopnico za Aqua Park.  
V naselju: bari, restavracije, dalmatinska vasica, 
različne prodajalne, otroško igrišče, parkirišče za 
doplačilo 4 €/dan.  
Šport in zabava: za doplačilo odbojka na mivki, 
tenis, mini golf, v avtokampu šola potapljanja, vodni 
tobogan. Solariseva poletna animacija: Animacijski 
program za otroke in odrasle, športne in plesne 
aktivnosti. Poletni otroški animacijski program: 
igre v bazenu in šola plavanja, solarko dance factory, 
risanje, risanke, klovni, karaoke, čarovnik. Animacija 
se bo izvajala celo leto, 6 dni na teden. Summer Club 
– brezplačno za goste hotela Andrija in za doplačilo 
za goste ostalih hotelov. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.solaris.hr

Cenik: stran 60.

Šibenik

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 20. 12. 2015 
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• Popust se sešteva z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 10 % popusta za bivanje v terminu 20. 3. – 10. 4.,  

23. 4. – 29. 5., 1. 6. – 25. 6. 2016, 3. 7. – 10. 7. 2016 in  
15. 10. – 6. 11. 2016

OTROCI:
• trije otroci do 12. leta BREZPLAČNO (v sobi 1/4+1)
• dva otroka do 12. leta BREZPLAČNO (v sobi 2+2)

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 20. 12. 2015  

(v terminu do 12. 6. in od 10. 9. 2016)

• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016  
(v terminu do 12. 6. in od 10. 9. 2016)

• Popust se sešteva z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 10 % popusta za bivanje v terminu 20. 3. – 10. 4.,  

23. 4. – 29. 5., 1. 6. – 25. 6. 2016, 3. 7. – 10. 7. 2016 in  
15. 10. – 6. 11. 2016

OTROCI:
• štirje otroci do 12. leta BREZPLAČNO  

(v sobi 1/4+4 FamCon)
• dva otroka do 12. leta BREZPLAČNO (v sobi 2+2)

Brezplačno: 
• animacija za otroke

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15% primer sobe

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.solaris.hr/
http://www.solaris.hr/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (velja samo za sobe 1/4 in 1/2):

• 15 % popust za zgodnje prijave do 20. 12. 2015
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 
• Popust se sešteva z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 10 % popusta za bivanje v terminu 20. 3. – 10. 4.,  

23. 4. – 29. 5., 1. 6. – 25. 6. 2016, 3. 7. – 10. 7. 2016 in  
15. 10. – 6. 11. 2016

OTROCI: 
• dva otroka do 12. leta BREZPLAČNO (v sobi 1/4)

solaris: hotel niko 4*
Lega: na polotoku Solaris, Šibenik 6 km (redna 
avtobusna povezava). 
Plaža: prodnata oddaljena cca 150 m (prhe), primerna 
tudi za otroke. Betonirana pred hotelom Niko. 
Ležalniki in senčniki (za doplačilo). 
Bazen: zunanji bazen z morsko vodo, terasa za 
sončenje, brezplačna uporaba senčnikov in ležalnikov 
(omejeno število).  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, mini bar, sef – v nekaterih sobah ali na 
recepciji, kopalnica (sušilec za lase). Vse sobe imajo 
balkon. Internet: Wi-Fi na recepciji. 

Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: restavracija, bar, kongresna 
dvorana, menjalnica, parkirišče za doplačilo 4 €/dan. 
V naselju: bari, restavracije, različne prodajalne, 
otroško igrišče.  
Šport in zabava: odbojka na mivki.  
Za doplačilo: namizni tenis, tenis, mini golf, v 
avtokampu šola potapljanja, vodni tobogan.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.solaris.hr

Cenik: stran 60.

primer sobe

solaris: vile kornati 4*
Lega: v zelenju med kampom in Solaris Yacht Marino. 
Plaža: 5 tematskih plaž na 4 km dolgi obali, peščeno/
prodnata, kamnita in betonirana, primerna tudi za 
otroke. Bazen: zunanji bazen z morsko vodo na plaži 
(v kampu). Nastanitev: • 1/2+2 apartma: cca 30 m2, 
v dnevnem prostoru postelja za dve osebi in majhna 
soba s pogradom primernim za otroke do 12. leta. 
• 1/3+2 apartma: cca 55 m2, dvoposteljna soba, v 
drugi sobi pograd primernim za otroke do 12. leta in 
v dnevnem prostoru raztegljiv kavč. • 1/4+3 apartma: 
cca 70 m2, dve dvoposteljni sobi, v eni izmed sob 
dodatno ležišče primerno za enega otroka do 12. leta, 
in v dnevnem prostoru raztegljiv kavč za otroka do 
12. leta. V vsakem apartmaju: klimatska naprava, 
dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in 
raztegljivim kavčem (v apartmaju 1/3+2 in 1/4+3), 

SAT TV, kopalnica (v eni tuš, v eni kada, v apartmaju 
1/4+3), balkon ali terasa. Internet: Wi-Fi v naselju 
za doplačilo. V naselju: prodajalna spominkov, 
samopostrežna trgovina, picerija, restavracija 
(možnost koriščenja polpenziona), restavracija à la 
carte, parkirišče v ceni, otroška igrišča, animacija 
za otroke in odrasle. Dodatna ponudba: uporaba 
kompleksa bazenov in wellness centra (za doplačilo). 
Prihod: po 15. uri, odhod do 10. ure, ob prihodu se 
prijavite v recepciji kampa Solaris.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.solaris.hr,  
www.campingsolaris.com

Cenik: stran 60.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 (v 

terminu do 25. 6. in od 10. 9. 2016)
• 5 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 (v terminu 

od 25. 6. do 10. 9. 2016)
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

primer apartmaja

Šibenik

hrvaška

dalmacija

priporočamo do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-10%

http://www.kompas.si/
http://www.solaris.hr/
http://www.solaris.hr/
http://www.campingsolaris.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 25 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015 

(združljivo z akcijo 7=6 in 14=12)
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 

(združljivo z akcijo 7=6 in 14=12)
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 

(združljivo z akcijo 7=6 in 14=12)
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 za prihode do 18. 6. 2016 in od 3. 9. 2016

OTROCI:
• dva otroka do 12. leta BREZPLAČNO

hotel zora 3*/4*
Lega: na polotoku Raduča, v borovem gozdičku, 
Primošten (10 min hoda). Plaža: prodnata, primerna 
tudi za otroke. Bazen: notranji bazen z morsko vodo 
in pomično streho, savna, masaža, manjši fitnes 
(vse storitve brezplačne, za doplačilo le masaža). 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, telefon, SAT 
TV, kopalnica (sušilec za lase), balkon. • družinske 
sobe: dve dvoposteljni sobi, ki sta povezani.  
Internet: Wi-Fi na recepciji brezplačno, žični internet 
v sobah premier brezplačno.  
Hotelska ponudba: restavracija, kavni bar s teraso, 
piano bar, beach bar, prodajalna spominkov, dvigalo, 
parkirišče (za doplačilo).  

Šport in zabava: za doplačilo v bližini teniška igrišča, 
namizni tenis, mini golf, odbojka na mivki, igrišče 
za košarko in odbojko, vodni športi in rekviziti, 
potapljanje. Otroški klub za najmlajše: velika 
klimatizirana igralnica s TV plazmo, 2 manjši igralnici, 
na dvorišču 2 bazena (en za neplavalce in en za 
otroke, ki že znajo plavati), organizirano varstvo otrok 
(od 4 do 12 let).  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.hotelzora-adriatiq.com

Cenik: stran 61.

Primošten

primer sobe

Hotel Zora

hrvaška

dalmacija

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-25%

http://www.kompas.si/
http://www.hotelzora-adriatiq.com/
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Lega: Seget Vranjica, v borovem gozdičku, 5 km do 
Trogirja.  
Plaža: delno prodnata, delno betonirana primerna 
tudi za otroke, z ležalniki, senčniki in tuši.  
Nastanitev: A 2+2 (33 m2): v pritličju, spalnica, kuinja, 
dnevni prostor z dodatnim ležiščem (kavč primeren 
za 2 otroka do 12 let oz. 1 odraslo osebo), kopalnica, 
klima, SAT TV, terasa s sedežno garnituro. A 4+2 (43 
m2): v nadstropju, 2 spalnici, kuhinja, dnevni prostor 
z dodatnim ležiščem (kavč primeren za 2 otroka do 
12 let oz. 1 odraslo osebo), kopalnica, balkon, klima, 
SAT TV.  

Internet: Wi-Fi na recepciji  in v restavraciji 
brezplačno.    
Ponudba: restavracija, kavni bar, beach bar, 
prodajalna spominkov,  parkirišče (za doplačilo).   
Šport in zabava: za doplačilo v bližini teniška igrišča, 
namizni tenis, mini golf, odbojka na mivki, igrišče za 
košarko in odbojko, vodni športi in rekviziti, otroško 
igrišče.  Otroški klub za najmlajše.   
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.   
Spletna stran: http://vranjica-belvedere.hr

Cenik: stran 61.

apartmaji belvedere 3*

primer apartmaja

Trogir: Seget Vranjica

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016  

(v terminu 24. 3. – 25. 6.  In 10. 9. – 20. 10.)
• 5 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016  

(v terminu 25. 6. – 10. 9.) 

hrvaška

dalmacija

za zgodnje 
prijave

-10%

http://www.kompas.si/
http://vranjica-belvedere.hr/
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apartmaji medena 3*
Lega: obdani z borovci in sredozemskim rastlinjem, 2 
km od ribiške vasice Seget Donji, 4 km od Trogirja. 
Plaža: oddaljena 50-300 m, peščena, z betoniranimi 
terasami; v bližini kamniti zalivčki. Nastanitev: • 
apartma 1/2+1 APP: 40 m2, pritličje, dvoposteljna 
soba, dnevni prostor s pomožnim ležiščem; • apartma 
1/4+1 APP: 46 m2, dve dvoposteljni sobi, dnevni 
prostor s pomožnim ležiščem.  
V vsakem apartmaju: klimatska naprava, SAT TV, 
opremljena kuhinja (aparat za filter kavo), kad/wc, 
balkon ali terasa. Opomba: • standard apartmaji: 
ne obnovljeni • renovirani apartmaji: obnovljeni. 
Menjava posteljnine 1 x tedensko, brisač 2 x tedensko, 
brezplačno parkiranje ob apartmajih.  

Internet: Wi-Fi na recepciji brezplačno.  
V naselju: restavracija, aperitiv bar, sef na recepciji, 
dalmatinska konoba, menjalnica, trgovina, pralnica, 
otroško igrišče. Šport in zabava: za doplačilo 
rokomet, odbojka, badminton, košarka, tenis, namizni 
tenis, trim steza, vodni športi. Animacijski program za 
otroke in odrasle v terminu 15. 6. - 15. 9. 2015.  
Prihod: po 14. uri, odhod do 10. ure. Ob prihodu se 
javite v recepciji naselja.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni do 7 kg samo v standard 
apartmajih (za doplačilo).  
Spletna stran: www.apartmani-medena.hr

Cenik: stran 61.

hotel medena 2/3*
Lega: v borovem gozdu, morje 200 m, Trogir 4 
km, letališče 7 km, Split 30 km, redna avtobusna 
povezava. Plaža: betonirana in prodnata. 
Nastanitev: v sobah, telefon, SAT TV, hladilnik, 
kopalnica, balkon. Turisst Class – ne renovirane, 
starejše pohištvo in brez klime; Standard sobe - ne 
renovirane in imajo klimatsko napravo; Superior 
sobe - renovirane v letu 2005, nahajajo se v 7 in 
8 nadstropju in imajo klimatsko napravo; Deluxe 
sobe - renovirane v letu 2008, nahajajo se v 5 in 6 
nadrstrošju in imajo klimatsko napravo. 
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 

Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 
Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, 
aperitiv bar, žar, ribja restavracija, picerija, restavracija 
na plaži, prodajalna s spominki, dvigalo, frizerski 
salon, diskoteka, parkirišče. 
Šport in zabava: za doplačilo teniška igrišča, namizni 
tenis, igrišča za nogomet, rokomet, košarko, odbojko 
na mivki, otroško igrišče, vodni športi, najem koles. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hotelmedena.com

Cenik: stran 61.

Trogir

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (velja za bivanje 7 noči ali več):

• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 za bivanje v terminu 9. 4. - 5. 6. 2016 in 10. 

9. - 23. 10. 2016

primer renoviranega apartmaja

do 7. leta 

BREZPLAČNO

hrvaška

dalmacija

priporočamo
za zgodnje 
prijave

-15%

http://www.kompas.si/
http://www.apartmani-medena.hr/
http://www.hotelmedena.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 25 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

apartmaji funda 2/3*
Lega: apartmaji na vzpetini, brez zelenja, stopnice do 
morja (cca 200 do 250 m).  
Plaža: prodnata, tudi skalnata, primerna za otroke. 
Nastanitev: • 1/4+1 apartma 2* (pribl. 40 m2): prvo 
ali drugo nadstropje, dve spalnici, dnevni prostor z 
raztegljivim ležiščem. • 1/6+1 apartma 2* (pribl. 60 
m2): visoko pritličje, tri spalnice, dnevni prostor z 
raztegljivim ležiščem. • 1/4+1 apartma 3* (pribl. 50 
m2): visoko pritličje, prvo ali drugo nadstropje, dve 
spalnici, dnevni prostor z raztegljivim ležiščem.  
V vsakem apartmaju: klimatska naprava, telefon, 
SAT TV, kuhinjsko nišo (mikrovalovna pečica), 

kopalnica, balkon. Internet: Wi-Fi brezplačno.  
V naselju: recepcija, menjalnica, restavracija, terasa 
za ples, kavni bar s teraso, konoba, samopostrežna 
trgovina, cerkev, parkirišče v naselju oz. okolici.  
Šport: teniška igrišča (Stomorska 8 km), balinišče, 
odbojka na mivki.  
Prihod: po 12. uri, odhod do 10. ure. Ob prihodu se 
javite v recepciji apartmajev Funda.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).  
Spletna stran: www.apartmani-funda.com

Cenik: stran 62.

Otok Šolta: Nečujam

primer apartmaja

primer apartmaja

hrvaška

dalmacija

priporočamo
za zgodnje 
prijave

-25%

http://www.kompas.si/
http://www.apartmani-funda.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 25 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 za prihode v terminu 19. 3. - 11. 6. 2016 in 

10. 9. - 22. 10. 2016

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

Brezplačno:
• povratna trajektna vozovnica za 7-dnevne rezervacije 

(1 osebni avto na rezervacijo, narejeno do 31. 1. 2016)

tn velaris 3/4*
Lega: Supetar 1 km, v mirnem delu, urejeno okolje, v 
gostem borovem gozdičku, ob morju in prodnati plaži 
(cca 10 - 15 minut hoje do centra).  
Plaža: 20 - 200 m (odvisno od objekta) prodnata zelo 
primerna z otroke, senca tik ob plaži, tuš, ležalniki in 
senčniki (za doplačilo). Bazen: zunanji bazen s sladko 
vodo, otroški bazen (10 m2).  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, mini bar in sef (samo v sobah superior), 
kopalnica (sušilec za lase). • standard sobe 1/2 3* 
imajo francosko ležišče, • družinske sobe 1/2+2 suita 
4* imajo ločeno spalnico od dnevnega prostora. • 
objekt je sestavljen iz štirih paviljonov, standard sobe 
se nahajajo v paviljonih Vrilo in Vlačica, superior sobe 
v hotelu Amor in vili Vela Luka.  
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno (v 

hotelu Amor in Vila Vela Luka).  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. Prehrana 
je v centralni restavraciji. Vso sadje in zelenjava je 
domače proizvodnje hotelskega kompleksa.  
Hotelska ponudba: 4 zgradbe, centralna restavracija, 
lastno parkirišče (za doplačilo 3 € v kraju), aperitiv 
bar, snack bar na plaži, konferenčna dvorana, bar na 
plaži, wellnes center (pedikura, manikura, masaže, 
savna, jacuzzi). Šport in zabava: igrišče za otroke 
(na odprtem). Za doplačilo v bližini naselja: namizni 
tenis, vodni športi, košarka, izposoja koles.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.velaris.hr

Cenik: stran 62.

Otok Brač: Supetar

pavilijoni, standard soba

superior soba

superior soba

hrvaška

dalmacija

priporočamo do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-25%

http://www.kompas.si/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 za prihode na dan 14. 5. - 20. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6. – 

17. 6., 2. 7. In 27. 8. – 2. 9. 2016 
• 14=12 za prihode na dan 14. 5., 4. 6. In 27. 8. 2016

OTROCI:
• dva otroka do 14. leta BREZPLAČNO (v sobi 2+2)

Brezplačno:
• povratna trajektna vozovnica za 7-dnevne rezervacije 

(1 osebni avto na rezervacijo, narejeno do 31. 1. 2016)

hotel bluesun borak 3*
Lega: ob morju, do mesta 10 minut hoda.  
Plaža: prodnata 50 m, Zlatni rat 10 minut hoda. 
Bazen: zunanji bazen s sladko vodo, tudi za otroke, 
terasa za sončenje. Ležalniki in senčniki (omejeno 
število). Nastanitev: v sobah klimatska naprava, 
SAT TV, mini bar, telefon, kopalnica (sušilec za lase). 
• sobe tipa 1/2+2 apartma: 1/2 soba, dnevni prostor z 
ležiščem za 2 osebi, klimatska naprava, mini bar, sef, 
telefon, SAT TV, kopalnica (sušilec za lase), balkon ali 
terasa, apartmaji so v neposredni bližini hotela (50 
m). Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno.  
Prehrana (velja za hotel in apartmaje): 
samopostrežna zajtrk in večerja (2 x tedensko 
dalmatinska večerja), kosilo v à la carte restavraciji 
na terasi (za doplačilo). Hotelska ponudba: skupni 

prostori z recepcijo, restavracija, aperitiv bar, terasa 
za ples, otroško igrišče, dvigalo, parkirišče 100 m. 
Šport (za doplačilo): teniški center s 26 teniškimi 
igrišči (tečaji, izposoja loparjev in žogic), tečaji 
jadranja, izposoja jadralnih desk, tečaji potapljanja 
in izposoja opreme, izposoja koles in kanujev. 
Zabava: dnevni in večerni animacijski program za 
otroke in odrasle, 1 x tedensko zabavni program (ni 
v slovenskem jeziku). Opomba: v restavracijo ni 
dovoljeno v kratkih hlačah oz. športnem dresu.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.brachotelborak.com

Cenik: stran 62.

primer sobe

Otok Brač: Bol

Grand Hotel Elaphusa

Hotel Bluesun Bonaca

Hotel Bluesun Borak

hrvaška

dalmacija

priporočamo do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

http://www.kompas.si/
http://www.brachotelborak.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 za prihode na dan 14. 5.- 20. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6. – 

17. 6., 2. 7., 27. 8., 3. 9. in 1. 10. – 14. 10. 2016 
• 14=12 za prihode na dan 14. 5., 4. 6., 3. 9. in 1. 10. – 7. 

10. 2016

OTROCI:
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO (v superior sobi)

Brezplačno:
• povratna trajektna vozovnica za 7-dnevne rezervacije 

(1 osebni avto na rezervacijo, narejeno do 31. 1. 2016)

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 za prihode na dan 4. 6., 11. 6. – 17. 6., 2. 7., 27. 8. – 2. 

9. in 1. 10. – 7. 10. 2016
• 14=12 za prihode na dan 4. 6., 27. 8., 1. 10. 2016

OTROCI:
• otrok do 14. leta BREZPLAČNO

Brezplačno:
• povratna trajektna vozovnica za 7-dnevne rezervacije 

(1 osebni avto na rezervacijo, narejeno do 31. 1. 2016)

hotel bluesun bonaca 3*

grand hotel elaphusa 4*

Lega: na vzpetini (stopnice) 8 paviljonov in 6 vrstnih 
hišic, obdane z borovci, do Bola 10 minut hoda, 
sezonski turistični vlakec (za doplačilo).  
Plaža: prodnata oddaljena do 200 m, plaža Zlatni rat 
do 400 m. Ležalniki in senčniki (za doplačilo).  
Bazen: zunanji bazen s sladko vodo, tudi za otroke, 
aperitiv bar, terasa za sončenje, ležalniki in senčniki 
(omejeno število). Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, SAT TV, telefon, kopalnica (sušilec za lase), 
balkon. • družinske sobe 1/2+2 imajo dnevni prostor z 
2 ležišči (primerna za 2 otroka).  
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 
Prehrana: all inclusive - glej opis.  
Hotelska ponudba: v osrednji zgradbi recepcija, 

restavracija z veliko teraso, aperitiv bar v preddverju, 
TV soba, prodajalna časopisov, vsi skupni prostori so 
klimatizirani, parkirišče.  
Šport (za doplačilo): tečaji deskanja, tenisa in 
potapljanja z ustrezno opremo, izposoja koles in 
kajakov. Zabava: 6 x tedensko dnevni in večerni 
animacijski program za otroke (mini klub 3-12 let) 
in odrasle (ni v slovenskem jeziku), 2 x tedensko 
posebna večerja, plesna glasba na terasi.  
Opomba: v restavracijo ni dovoljeno v kratkih hlačah 
oz. športnem dresu. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hotelbonacabol.com

Cenik: stran 63.

Lega: ob morju, do mesta Bol in znane plaže Zlatni 
rat 10 minut hoda, v sezoni turistični vlakec (za 
doplačilo). Plaža: do prodnate plaže 50 m.  
Bazeni: notranji bazen z ogrevano morsko vodo, 
zunanji bazen z morsko vodo, otroški bazen. Ležalniki 
in senčniki (omejeno število), aperitiv bar ob bazenu. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, mini 
bar, telefon, kopalnica (sušilec za lase).  
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja (2 x 
tedensko dalmatinska večerja).  
Hotelska ponudba: recepcija s skupnimi prostori in 
aperitiv barom, menjalnica, restavracija, taverna à 
la carte, trgovinice, SPA wellness in lepotilni center, 
fitnes dvorana, terasa s plesno glasbo, vsi prostori so 

klimatizirani, kongresne dvorane, otroško igrišče in 
parkirišče v bližini (oddaljen 100 m).  
Zabava: 6 dni v tednu dnevna in večerna animacija 
za odrasle in otroke na hotelski terasi z odrom in 
“amfiteatrom”, živa glasba in zabavni program (ni v 
slovenskem jeziku). Šport in rekreacija: za doplačilo: 
teniška igrišča (oddaljena 100 m), namizni tenis, 
odbojka na mivki, potapljaška šola (50 m), igrišče za 
nogomet, košarko, peš poti za jogging in kolesarski 
izleti. Opomba: v restavracijo ni dovoljeno v kratkih 
hlačah oz. športnem dresu.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).  
Spletna stran: www.hotelelaphusabrac.com

Cenik: stran 62.

primer sobe

Otok Brač: Bol

all inclusive
Polni penzion: samopostrežni zajtrk od 8. do 10. ure 
in kontinentalni zajtrk od 10. do 12. ure, samopo-
strežno kosilo in večerja (“show cooking”), popoldan-
ski in polnočni prigrizek (med 22. 30 in 24. uro ), 
alkoholne pijače (rdeče in belo namizno vino, pivo, 
domače žgane pijače), brezalkoholne pijače (sok, 
mineralna voda) v barih in restavracijah do 24. ure; 
teniško igrišče (1 ura na dan na sobo od sredine maja 
dalje), namizni tenis, igrišče za mali nogomet, ro-
komet in košarko, odbojka na mivki, kegljišče, fitnes 
soba; na voljo poskusni tečaj potapljanja in deskanja 
(na tečaju brezplačna uporaba desk); aerobika, 
jutranja telovadba, vaterpolo, pikado, razne igre v 
bazenu; 6 x tedensko animacija za otroke in odrasle, 
večkrat tedensko živa glasba

hrvaška

dalmacija

priporočamo

priporočamo do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-20%

za zgodnje 
prijave

-20%

http://www.kompas.si/
http://www.hotelbonacabol.com/
http://www.hotelelaphusabrac.com/


OTOK BRAČ/ BOL
Apartmajska hiša  
Vila Valerija 3*
300 m do morja, prodnata 
plaža Zlatni rat oddaljena 2,5 
km, klimatizirani apartmaji z 
balkonom za 2-4 osebe, wi-fi, 
parkirišče, možnost uporabe 
zunanjega žara, dovoljeni hišni 
ljubljenčki

OTOK BRAČ/ BOL
Apartmajska hiša  
Vila Lara 3*
400 m do morja, z lastnim 
zunanjim bazenom,  prodnata 
plaža Zlatni rat oddaljena 2 
km, klimatizirani apartmaji z 
balkonom za 2-4 osebe, wi-
fi, parkirišče, dovoljeni hišni 
ljubljenčki

OTOK BRAČ/ BOL
Zasebni apartmaji  
Vila Dalmatia  3*
200 m od morja, prodnata 
plaža Zlatni rat oddaljena 1,5 
km, klimatizirani apartmaji 
z balkonom za 4-6 oseb, wi-
fi, možnost najema garaže, 
dovoljeni hišni ljubljenčki

OTOK BRAČ/ POSTIRA
Apartmaji  Mendula  4*
20 m od morja, zunanji 
bazen s sladko vodo v hotelu 
Pastura, klimatizirani apartmaji 
z balkonom za 4-6 oseb, 
možnost  prehrane v hotelu 
Pastura

OTOK BRAČ/ BOL
Zasebni apartmaji  
Adria Bol 3*
do 500 m od morja, prodnata 
plaža Zlatni rat oddaljena 2,5 
km, apartmaji z balkonom ali 
teraso za 2-6 osebe, dovoljeni 
hišni ljubljenčki

OTOK BRAČ/ POSTIRA
Hotel Pastura 4*
ob prodnati plaži,  zunanji 
bazen s sladko vodo, 
klimatizirane sobe, wi-fi, 
prehrana : samopostrežni 
zajtrk in strežena večerja (izbor 
5 menujev), fitness, savna, 
jacuzzi, varovano parkirišče
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Ponudba na spletu
Ostalo ponudbo nastanitev si oglejte na www.kompas.si/pocitnice

Otoka Brač in Hvar
Opise, slike in cene poiščite na naši spletni strani

http://www.kompas.si/
http://www.kompas.si/pocitnice


OTOK  HVAR/ HVAR
Apartmajska hiša 
Bratanić  3*
400 m od morja, klimatizirani 
apartmaji z balkonom  ali 
teraso za 2-4 osebe

OTOK  HVAR/ HVAR
Zasebni apartmaji   
Hvar  3*
do 1.500 m od morja, 
klimatizirani apartmaji z 
balkonom  ali teraso za 2-6 
oseb, dovoljeni hišni ljubljenčki

OTOK  HVAR/ JELSA
Apartmajska hiša  
Vila Mer  3*
80 m od morja, klimatizirani 
apartmaji z balkonom  ali 
teraso za 2-4 osebe, možnost 
uporabe zunanjega žara, 
dovoljeni hišni ljubljenčki
 

OTOK  HVAR/ JELSA
Apartmajska hiša  
Mario  3*
80 m od morja, klimatizirani 
apartmaji z balkonom  ali 
teraso za 2-4 osebe, možnost 
uporabe zunanjega žara, 
dovoljeni hišni ljubljenčki

OTOK  HVAR/ IVAN 
DOLAC
Apartmajska hiša  
Carić  3*
150 m od  prodnato/skalnate 
plaže, klimatizirani apartmaji 
z balkonom  ali teraso za 
2-6 oseb, možnost uporabe 
zunanjega žara, dovoljeni hišni 
ljubljenčki

OTOK  HVAR/ JELSA
Zasebni apartmaji   
Jelsa  2*
150 m od morja, klimatizirani 
apartmaji z balkonom  ali 
teraso za 2-6 oseb, možnost 
uporabe zunanjega žara, 
dovoljeni hišni ljubljenčki
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:  
Velja samo za uslugo NZ in pri minimalno 4 nočitvah. 

• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 (v 
terminu do 18. 7. 2015 in od 24. 8. 2016)

• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 (v 
terminu 18. 7. - 24. 8. 2016) 

• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA: (Velja samo za uslugo NZ in pri minimalno 3 nočitvah)

• -10 % v terminu od 15. 6. 2016 do 18. 7. 2016 in od 23. 8. 
2016 naprej.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: 
Velja samo za uslugo NZ in pri minimalno 4 nočitvah. 

• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 (v 
terminu do 17. 7. 2015 in od 24. 08. 2016)

• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016 (v 
terminu 18. 7. - 23. 8. 2016) 

• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA: (velja samo za uslugo NZ in pri minimalno 3 nočitvah)

• -10 % v terminu od 15. 6. 2016 do 17. 7. 2016 in od 23. 8. 
2016 naprej.

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

hotel amfora 4*
Lega: ob zalivu, Hvar 10 minut hoda (peš ob obali). 
Plaža: prodnato skalnata pod hotelom, tudi za 
otroke. Bazen: kompleks zunanjih bazenov z 
ogrevano sladko vodo. Nastanitev: superior sobah 
klimatska naprava, mini bar, telefon, sef, SAT TV, 
kopalnica, balkon. Superior sobe imajo balkon, 
možnost povezanih sob. Internet: Wi-Fi brezplačno. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja s klasično 
strežbo (za doplačilo).  
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori in 
restavracija, parkirišče, trgovina, kavarna, dostopnost 

sob tudi za invalide, animacija za otroke.  
Šport: za doplačilo: fitnes, plezalna stena, odbojka 
na mivki, izposoja koles, joga. Šola jadranja in teniško 
igrišče v bližini hotela za doplačilo.  
Dodatna ponudba: kongresna dvorana, športni in 
kongresni turizem. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (po 
predhodni potrditvi).  
Spletna stran: www.suncanihvar.com

Cenik: stran 63.

hotel pharos 3*
popolnoma renoviran v 2016
Lega: v borovem gozdičku na vzpetini, 10 minut 
hoje do centra mesta Hvar. Plaža: 200 m (mestno 
kopališče), prodnata, skalnata, delno betonirana. 
Bazen: zunanji bazen z morsko vodo.  
Nastanitev: dvoposteljne sobe v petih paviljonih, 
LCD TV, telefon, mini bar, sef kopalnica.  
Internet: Wi-Fi brezplačno.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk.  

Hotelska ponudba: turistično naselje s paviljoni, 
centralni del z restavracijo in teraso, lounge bar, 
pool bar, parkirišče (brezplačno do zasedenosti), 
vodni športi na plaži. Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za 
doplačilo in po predhodni potrditvi).  
Spletna stran: www.suncanihvar.com

Cenik: stran 63.

Otok Hvar: Hvar

primer sobe

primer sobe

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.suncanihvar.com/
http://www.suncanihvar.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA: 
• 7=6 in 14=12 v terminu do 12. 6. 2016 in od 3. 9. 2016

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA: 
• 7=6 in 14=12 v terminu do 4. 6. 2016 in od 10. 9. 2016

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

apartmaji trim 3*
Lega: v borovem gozdičku, 800 m do centra mesta. 
Plaža: prodnata, delno betonirana, oddaljena cca  
300 m. Bazen: zunanji in notranji bazen v hotelu 
Arkada. Nastanitev: spalnica, bivalni prostor z dvema 
ležiščema (raztegljiv kavč), kuhinjska niša z jedilnim 
kotom, kopalnica, terasa z garnituro, Internet: v 
hotelu Arkada. Prehrana: za doplačilo v hotelu 

Arkada. Ostala ponudba: brezplačno parkirišče. 
Šport in zabava: možnost uporabe športnih objektov 
v hotelu Arkada za doplačilo.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni po predhodni potrditvi in 
za doplačilo. Spletna stran: www.heliosfaros.hr

Cenik: stran 64.

hotel arkada 2*
Lega: ob morju, Stari Grad 15 minut hoda, sezonska 
taksi ladja (za doplačilo). Plaža: prodnata, skalnato-
betonirana, oddaljena 50 m. Bazen: notranji (zaprt 
julij, avgust) in zunanji z morsko vodo, ležalniki in 
senčniki brezplačno na terasi ob bazenu.  
Nastanitev: v sobah SAT TV, telefon, kopalnica, 
balkon. Internet: Wi-Fi na recepciji in na bazenu 
brezplačno, v internetnem kotičku za doplačilo. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori 

in restavracija, taverna, kavarna, aperitiv bar, 
menjalnica, bar s prigrizki, slaščičarna, terasa s plesno 
glasbo, parkirišče. Šport in zabava: v neposredni 
bližini za doplačilo: teniška igrišča, namizni tenis, 
mini golf, balinišče, igrišča za mali nogomet, rokomet, 
košarko, odbojko in fitnes.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.heliosfaros.hr

Cenik: stran 63.

Otok Hvar: Stari Grad

primer sobe

primer apartmaja

do 14. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija

http://www.kompas.si/
http://www.heliosfaros.hr/
http://www.heliosfaros.hr/


 Kompasovi družinski klubi

KOMPASOVI  

KLUBIJelsa

 Kompasovi družinski klubi
Spremljajte Kompasove družinske klube na:

Kompasova informativna točka
Kompasov predstavnik
Kompasov animator

ZLATI

ZLATI KLUB PROGRAM:
• Jutranja rekreacija 
• Glasbeni kviz
• Popoldanska tombola
• Karaoke
• Ustvarjalne delavnice 
• Raziskovanje okolice z 

animatorjem
• Plesni večer

18. 6. - 25. 6. 2016
3. 9. - 10. 9. 2016

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

MINI KLUB PROGRAM:  
• jutranja rekreacija 
• ustvarjalne delavnice 
• tematske igre za otroke
• športna animacija 
• izleti za doplačilo 
• otroški mini disko 

25. 6. - 27. 8. 2016

MINI

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 



Otok Hvar: Jelsa

adriatiq resort fontana 2/4*
Lega: turistično naselje paviljonskega tipa, na 
vzpetini ob morju in med borovci, 15 min hoje do 
Jelse. Plaža: skalnato-kamnita, betonirana, prodnata, 
oddaljena 50-100 m. Bazen: zunanji bazena z morsko 
vodo (tudi otroški), ležalniki in senčniki ob bazenu 
brezplačno. Nastanitev (apartmaji): • 1/2+2 Deluxe 
enosobni apartma 4*: 68 m2 (max 4 osebe), ločena 
spalnica, jedilnica, dnevni prostor (raztegljiv kavč), 
prostrana loža. • 1/4+2 Deluxe dvosobni apartma 
4*: 71 m2 (max 6 oseb), dve ločeni spalnici, jedilnica, 
dnevni prostor (raztegljiv kavč), prostrana loža. • 1/2+1 
Comfort Studio Apartma 2*: tri posteljni apartma 
na morski strani v bližini plaže v malih paviljonih, 
vsi z balkonom ali teraso. • 1/2+2 Comfort enosobni 
apartma 2*: v paviljonih blizu plaže z balkonom 
ali teraso, ločeno spalnico, prostornim dnevnim 
prostorom s kavčem. • 1/4+2 Comfort dvosobni 
apartma 2*: prostorni dvoetažni apartma za 6 
oseb v paviljonih blizu plaže z balkonom ali teraso, 
dvema spalnicama, prostornim dnevnim prostorom 
s kavčem. V vsakem apartmaju: • deluxe apartma: 
klimatska naprava, SAT TV, dvd, telefon, kuhinja 

(mikrovalovna pečica, kavni avtomat), kopalnica. 
• comfort apartma: SAT TV, mini kuhinja, telefon, 
ventilator, kopalnica. Nastanitev (sobe): v sobah 
SAT TV, telefon, ventilator, kopalnica (sušilec za lase) 
• 1/2+1 Comfort soba 2*: obnovljene sobe v paviljonih, 
vse na morsko stran, francosko okno ali terasa. • 1/2+1 
Classic soba 2*: delno obnovljene, vse na morsko 
stran, balkon ali terasa.  
Internet: Wi-Fi v celotnem naselju (za doplačilo). 
Prehrana: v sobah samopostrežna zajtrk in 
večerja. Ostala ponudba: restavracija z možnostjo 
polpenziona (samopostrežno), tudi kosila, kozmetični 
in masažni salon, otroški klub, menjalnica, na 
recepciji brezplačni sef, Wi-Fi (za doplačilo), možnost 
najema avtomobila, bar ob bazenu (živa glasba 
enkrat tedensko), animacija za otroke in odrasle. 
Šport: namizni tenis, fitnes soba, teniška igrišča (za 
doplačilo).  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni v sobah (za doplačilo). 
Spletna stran: www.resortfontana-adriatiq.com

Cenik: stran 64.

Comfort soba

primer Deluxe studia

primer App Deluxe 4+2

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 40 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015 (velja 

samo za sobe in samo za termin 11 . 6 - 9. 9. 2016)
• 25 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 20 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

KOMPASOV

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-40%
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BREZPLAČNO

NA POTpriporočamo

http://www.resortfontana-adriatiq.com/
http://www.kompas.si/
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Otok Hvar: Uvala Pokrivenik

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

hotel timun 3*, penzion rubin 3*, apartmaji cico 3*
Lega: Uvala Pokrivenik - zaliv bratovščine Sinjega 
galeba je manjši zaliv na sredini otoka Hvara obrnjen 
proti Makarski rivieri, Jelsa 25 km, Stari grad 35 km, 
tik ob morju. Plaža: čudovit prodnati zaliv oddaljen 
le 2 min vožnje s čolnom (doplačilo za povratno 
vožnjo 2 EUR/osebo - za otroke do 8 leta - GRATIS), 
plaža je zelo primerna za otroke, senca ob plaži. 
Nastanitev - hotel Timun: v sobah SAT TV, telefon, 
kopalnica (sušilec za lase), balkon. Klimatska naprava 
za doplačilo v sobah v 2. nadstropju. 
Nastanitev - Penzion Rubin: 1/10+3 APP (prib. 150 
m2): v pritličju, tri dvoposteljne sobe na morsko stran 
in dve dvoposteljni sobi na park stran, možnost treh 
dodatnih ležišč. 1/4+3 APP (prib. 100 m2): v 1. nad. , 
dvoposteljna soba, velik dnevni prostor. 1/4+2 APP 
(prib. 100 m2): v 2. nad. , dve dvoposteljni sobi. 1/2 APP 
Studio: dnevno-bivalni prostor z zakonsko posteljo. 
V vsakem apartmaju: SAT TV, kuhinjska niša, jedilni 
kot, kopalnica. Klimatska naprava za doplačilo. 

Nastanitev – Apartmaji Cico: 1/6+2 APP Tip A: v 2. 
nad. , tri dvoposteljne sobe. 1/2+2 APP Tip B: v 2. nad. , 
dvoposteljna soba. 
V vsakem apartmaju (studio): dnevno spalni 
prostor, kuhinjska niša, kopalnica, balkon. Klimatska 
naprava za doplačilo. 
V vsakem apartmaju (Tip A in B): kuhinja in dnevni 
prostor z raztegljivim ležiščem, kopalnica, terasa. 
Internet: Wi-Fi za doplačilo. Prehrana: zajtrk in 
večerja s klasično strežbo. Za goste Penziona Rubin 
in apartmajev Cico za doplačilo v hotelu Timun. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija in picerija 
v bližnjem hotelu Timun, možnost najema motornih 
čolnov in izletov z ladjico – ribarjenje, Bol (doplačilo). 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni na vprašanje (doplačilo 
ob prihodu). Spletna stran: www.hotel-timun.hr

Cenik: stran 64/65.
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Hotel Timun

primer apartmaja Rubin

primer kuhinje Rubin

primer apartmaja Cico

Apartmaji Cico

Penzion Rubin

za zgodnje 
prijave

-10%

hrvaška

dalmacija

http://www.kompas.si/
http://www.hotel-timun.hr/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

BREZPLAČNO:
• povratni transfer iz pristanišča Ubli

hotel solitudo 3*
Lega: otok Lastovo spada med 10 najbolj ohranjenih 
naravnih znamenitosti na Mediteranu in zaradi tega 
je tudi proglašen za narodni park. Hotel Solitudo je 
edini hotel na otoku Lastovo. Leži 20 m od morja na 
eni od najatraktivnejših lokacij na Jadranu.  
Plaža: kamnita plaža neposredno pri hotelu. 
Nastanitev: sobe v starem mediteranskem stilu 
klimatizirane, mini hladilnik, SAT TV, sef, kopalnica 
(sušilec za lase). Vse sobe imajo pogled na morje. 
Internet: Wi-Fi v aperitiv baru in na recepciji 
(brezplačno). Prehrana: samopostrežni zajtrk in 
strežena večerja (eden od izbora menijev je ribji). 

Hotelska ponudba: restavracija s teraso in čudovitim 
razgledom na morje, aperitiv bar, dalmatinska 
konoba, jacuzzi, savna, piano bar, prodajalna, pred 
hotelom privez za jahte. Ostala ponudba: na voljo 
hotelski prevoz po otoku oz. celodnevni izlet z ladjico 
okoli otoka (za doplačilo). Šport in zabava: fitnes. Za 
doplačilo: najem koles in skuterjev v bližini hotela, 
izleti po otoku in izleti s kolesi, potapljaški center s 
šolo potapljanja. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hotelsolitudo.com

Cenik: stran 65.

Otok Lastovo: Veli in Mali Lago

primer sobe

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.hotelsolitudo.com/
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POPUSTI ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

hotel biševo 2*
Lega: ob obali v borovem gozdičku, do centra Komiže 
500 m. Plaža: prodnata, tudi za otroke, oddaljena do 
50 m. Nastanitev: v sobah SAT TV, hladilnik, telefon, 
kopalnica, klimatska naprava • Možnost tudi družinske 
sobe. Internet: Wi-Fi v sobah za doplačilo. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja s klasično 
strežbo (solatni bife). 
Hotelska ponudba: restavracija, aperitiv bar, 
TV soba, terasa, parkirišče. Šport: za doplačilo: 

nogometno igrišče, košarkaško igrišče, tenis igrišča 
(možnost osvetljave), mini golf, balinišče, vodni športi 
in športni pripomočki, potapljaški center v mestu. 
Dodatna ponudba: v sezoni plesna glasba. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hotel-bisevo.com

Cenik: stran 66.

Otok Vis: Komiža

primer sobe

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.hotel-bisevo.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 1. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 15. 4. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• en otrok do 7. leta BREZPLAČNO

holiday village sagitta 3*
Lega: 7 km oddaljen od Omiša. Plaža: 600 m 
dolga prodnata plaža, ki jo objema borov gozdiček. 
Nastanitev: v sobah in apartmajih klimatska 
naprava, SAT TV, telefon, hladilnik, kopalnica (sušilec 
za lase), balkon. Apartmaji v apartmajskem naselju. 
• Apartma 2+2: spalnica, ločen prostor s kuhinjo 
in jedilnico, dnevni prostor z dvema dodatnima 
ležiščema, kopalnica in dva balkona.  
Internet: Wi-Fi na recepciji, sobah in apartmajih 
(brezplačno).  

Prehrana: all inclusive - glej opis.  
Hotelska ponudba: sef na recepciji, parkirišče pred 
hotelom, otroška posteljica, zunanji bazen, ležalniki 
na bazenu (omejeno število), igrišče za otroke. 
Šport in zabava: za doplačilo vodne aktivnosti, šola 
potapljanja, različni adrenalinski športi v okolici.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.sagitta.hr

Cenik: stran 66.

Omiš, Baška voda

primer sobe

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

all inclusive
Zajtrk, kosilo in večerja z bogatim solatnim bifejem 
(pri kosilu in večerji, točeno pivo in vino ter brezal-
koholne pijače), domača alkoholna in brezalkoholna 
pijača (od 10. 00 do 23. 00), prigrizki, kava in čaj (od 
16. 30 do 17. 30). 

Vsak prebivalec Slovenije naj bi 5-krat zmanjšal emisijo CO2 na leto. Zato je zelo pomembno, da smo v vsakdanjem življenju  
skrbni do svojega okolja. Tukaj pa je seznam 10 preprostih stvari, ki jih lahko vsakdo naredi za ublažitev globalnega segrevanja:

1.  Zmanjšajte temperaturo svojega doma (ali 
hotelske sobe oz. apartmaja) za 1°C in s tem 
zmanjšajte letno do 300 kg emisij CO2 v 
svojem gospodinjstvu (70 % energije v gos-
podinjstvu se porabi samo za ogrevanje).

2.  Ko menjate stari hladilnik, kupite novega 
z energetsko nalepko A+ in zmanjšajte 
emisije CO2 za približno 210 kg na leto. 

3.  Zamenjajte pet navadnih žarnic v lučeh, 
ki gorijo 5 ur na dan, z nizko energijskimi 
(CFL) žarnicami in zmanjšajte emisije CO2 
za približno 250 kg na leto. V hotelskih 
sobah in apartmajih ugašajte luči, ki gorijo 
po nepotrebnem.

4.  Pri električnih gorilnikih pokrivajte poso-
do s pokrovko. Tako boste prihranili 70 % 
energije.

5.  Bodite pozorni pri porabi vode. Raje se 
tuširajte, kot kopajte, tako boste porabili 
manj vode. Raje strojno operite posodo, 
saj boste porabili manj vode. Med umi-
vanjem zob vodo zapirajte in ko spuščate 
tekočo vodo, da se ohladi, razmislite o 
drugi možnosti - plastenki ohlajene vode 
v hladilniku, ki vam je vedno na voljo.

6.  Na kratke razdalje se vozite s kolesom ali 
pojdite peš. Pogosteje uporabljajte javni  
prevoz. Kar 75 % vseh osebnih prevo-

zov naredimo za razdalje do 5 kilome-
trov, 20 % pa za razdalje manjše od 1,5 
kilometra. Potujte v skupini, s čim manj 
neizkoriščenimi sedeži v vozilu.

7.  Pri nakupu novega avtomobila izberite 
avto z najmanjšimi izpusti CO2 in prihra-
nite od 50 do 300 % goriva. S takim av-
tomobilom boste pri prevoženih 15.000 
km letno zmanjšali emisije CO2 od 650 
kg do 4 tone.

8.  Zmanjšajte hitrost iz 110 km/h uro na 90 
km/h in tako zmanjšajte porabo goriva 
ter izpuste CO2 za 20 %.

9.  Jejte manj mesa: živalske farme so ve-
like onesnaževalke s toplogrednimi plini, 
predvsem z metanom in dušikovim oksi-
dom. Ekološko kmetovanje je okolju in 
podnebju veliko bolj prijazno.

10.  Posadite drevo, saj eno drevo v svojem 
življenju porabi 1 tono CO2.

Svet je lep – varujmo ga.

Vaša priporočila, mnenja in nasvete 
lahko sporočite na: 
destinacija.zemlja@kompas.si

Potujmo modro, varujmo zeleno!
DESTINACIJA ZEMLJA

oglas OKOLJE A5 new 23.8.2011.indd   1 20/12/11   11:33

hrvaška

dalmacija

http://www.kompas.si/
http://www.sagitta.hr/
mailto:destinacija.zemlja@kompas.si
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 12 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 za prihode na dan 9. 4. - 16. 4. , 14. 5. , 4. 6., 11. 6., 2. 

7., 10. 9. , 8. 10. 2016
• 14=12 za prihode na dan 9. 4. -16. 4. , 14. 5. , 4. 6. , 11. 6., 

8. 10. 2016

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

bluesun hotel marina 3*
Lega: na Makarski Rivieri, ob morju, v pinijevem 
gozdičku, sprehajalna pot do Brele.  
Plaža: prodnata, tudi za otroke, oddaljena 40 m. 
Bazen: zunanji bazen s sladko vodo (12 x 8 m) s 
teraso za sončenje pred hotelom Maestral (50 m 
oddaljen od hotela Marina). Ležalniki in senčniki (za 
doplačilo).  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, mini 
bar, telefon, sef, kopalnica (sušilec za lase), balkon.  
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: restavracija, TV soba, kavni bar, 

fitnes, savna, masaža, igralnica, frizer, ambulanta, 
dvigalo, parkirišče.  
Šport in zabava: za doplačilo 2 teniški igrišči z 
umetno travo (200 m oddaljeni od hotela), namizni 
tenis, biljard, mini golf, vodni športi in športni 
pripomočki.  
Dodatna ponudba: v sezoni na terasi hotela 
Maestral živa glasba.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.bluesunhotels.com

Cenik: stran 66.

Brela

primer sobe

primer sobe

do 14. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.bluesunhotels.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 12 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 za prihode na dan 19. 3. - 16. 4. , 14. 5. , 28. 5. , 11. 6., 

2. 7., 10. 9. , 8. 10. 2016
• 14=12 za prihode na dan 19. 3. -16. 4. , 14. 5. , 28. 5. , 11. 

6., 8. 10. 2016

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 12 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 za prihode na dan 16. 4. , 14. 5. , 28. 5. , 11. 6., 2. 7., 

10. 9. , 8. 10. 2016
• 14=12 za prihode na dan 16. 4. , 14. 5. , 28. 5. , 11. 6., 8. 

10. 2016

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

bluesun hotel berulia 4*
Lega: na Makarski Rivieri, v borovem gozdu v 
neposredni bližini najlepših plaž v Breli, 400 m od 
centra mesta Brela in Baške vode.  
Plaža: hotelska prodnata oddaljena 50-100 m, 
okrepčevalnica z jedmi z žara.  
Bazen: zunanji bazen s sladko vodo, terasa za 
sončenje. Ležalniki in senčniki (brezplačno ob bazenu, 
za doplačilo na plaži).  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, mini 
bar, telefon, kopalnica (sušilec za lase).  
Internet: Wi-Fi v celotnem hotelu brezplačno. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori, 

recepcija z menjalnico, dvigalo, glavna restavracija, 
kavarna s teraso, grill restavracija na obali, 
dalmatinska konoba, taverna, kavni bar, prodajalna 
spominkov, fitnes, masaža, savna, solarij, hotelsko 
parkirišče (nevarovan).  
Šport in zabava: za doplačilo namizni tenis, biljard 
in mini golf, fitnes, šola potapljanja in teniški igrišči v 
bližini, vodni športi in športni pripomočki. Animacija 
za otroke in odrasle, živa glasba na terasi hotela.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.bluesunhotels.com

Cenik: stran 66.

bluesun hotel soline 3*
Lega: na Makarski Rivieri, v borovem gozdu v 
neposredni bližini najlepših plaž v Breli, 400 m od 
centra mesta Brela in Baške vode.  
Plaža: hotelska prodnata oddaljena 30 m. bazen: 
kombinirani notranjo – zunanji bazen s sladko vodo. 
Ležalniki in senčniki (brezplačno ob bazenu, za 
doplačilo na plaži). Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, SAT TV, mini bar, telefon, kopalnica (sušilec 
za lase). Internet: Wi-Fi v sobah in na recepciji 
(brezplačno).  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori, 

restavracija, kongresna dvorana, aperitiv bar, kavarna, 
trgovina, terasa, frizerski salon, wellness center, 
dvigalo, menjalnica, prodajalna spominkov, snack bar, 
savna, masaža, fitnes, prodajalna športne opreme, 
ambulanta. Šport in zabava: za doplačilo tenis, 
namizni tenis, biljard, mini golf, indoor golf simulator, 
vodni športi. Otroška, športna in večerna animacija, 
dvakrat tedensko živa glasba.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).  
Spletna stran: www.bluesunhotels.com

Cenik: stran 66.

Brela

primer sobe

primer sobe

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.bluesunhotels.com/
http://www.bluesunhotels.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• V obdobju za rezervacije do 31. 3. 2016 je otrok do 14. 

leta na dodatnem ležišču BREZPLAČNO.
• V obdobju za rezervacije do 31. 1. 2016 za ceno nočitve z 

zajtrkom dobite polpenzion.
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 za termine do 23. 4. 2016, 7. 5. – 27. 5. 2016 

in od 1. 10. 2016
• 7=6 in 14=12 za prihode na dan 11. 6. , 18. 6., 9. 7. in 3. 

9. 2016

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO (za rezervacije do 

31. 3. 2016).

BREZPLAČNO: 
•  Pijača dobrodošlice

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• V obdobju za rezervacije do 31. 3. 2016 je otrok do 14. 

leta na dodatnem ležišču BREZPLAČNO.
• V obdobju za rezervacije do 31. 1. 2016 za ceno nočitve z 

zajtrkom dobite polpenzion.
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 za termine do 23. 4. 2016, 7. 5. – 27. 5. 2016 

in od 1. 10. 2016
• 7=6 in 14=12 za prihode na dan 11. 6. , 18. 6., 9. 7. in 3. 

9. 2016

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO (za rezervacije do 

31. 3. 2016).

BREZPLAČNO: 
•  Pijača dobrodošlice

hotel meteor 4*
Lega: ob morju in sprehajalni poti, center Makarske 
10 minut hoda. Plaža: prodnata, tudi za otroke, 
možnost najema ležalnikov in senčnikov (za 
doplačilo), oddaljena 10 m. Bazeni: notranji bazen s 
sladko vodo, zunanji bazen z morsko vodo, terasa. 
Ležalniki in senčniki (omejeno število).  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, mini 
bar, telefon, sef, kopalnica (sušilec za lase), balkon. 
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: restavracija, kavarna, aperitiv 

bar, prodajalna spominkov in časopisov, terasa s 
plesno glasbo, frizerski salon, parkirišče.  
Wellnes center (novo): turška kopel, savna, masaža, 
manjša telovadnica.  
Šport in zabava: za doplačilo teniška igrišča, vodni 
športi in športni rekviziti. Dodatna ponudba: 
program športne animacije za odrasle in otroke.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.hoteli-makarska.hr

Cenik: stran 67.

hotel dalmacija 3*
Lega: ob sprehajalni poti ob morju, Makarska 10 
minut hoda. Plaža: hotelska, prodnata/peščena, 
betonirana, tudi za otroke, ležalniki in senčniki (za 
doplačilo), pristanišče za priveze čolnov.  
Bazen: zunanji bazen z morsko vodo, ležalniki in 
senčniki (brezplačno, omejeno število), terasa za 
sončenje. Nastanitev: v sobah klimatska naprava, 
SAT TV, mini bar, telefon, kopalnica.  
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: 2 restavraciji, aperitiv bar, 

kavarna, prodajalna spominkov in časopisov, terasa s 
plesno glasbo, parkirišče.  
Šport in zabava: za doplačilo teniška igrišča, šola 
potapljanja v bližini hotela, namizni tenis, odbojka na 
mivki v bližini hotela, jogging, biljard, izposoja koles.  
Dodatna ponudba: celodnevna in večerna animacija 
za otroke in odrasle.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna stran: 
www.hoteli-makarska.hr

Cenik: stran 67.

Makarska

primer sobe

do 14. leta 

BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija

http://www.kompas.si/
http://www.hoteli-makarska.hr/
http://www.hoteli-makarska.hr/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 12 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 za prihode na dan 19. 3. – 30. 3. , 14. 5. , 28. 5., 2. 7., 

10. 9. , od 19. 10. – 22. 10. 2016
• 14=12 za prihode na dan 19. 3. - 30. 3. , 14. 5. , 28. 5., 15. 

10. 2016
• 21=17 za prihode na dan 19. 3. - 30. 3., 8. 10. 2016

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 12 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 za prihode na dan 30. 4., 14. 5., 4. 6., 18. 6., 24. 9., 

15. 10. 2016
• 14=12 za prihode na dan 30. 4., 14. 5., 8. 10. 2016
• 21=17 za prihode na dan 30. 4., 1. 10. 2016

OTROCI:
• trije otroci do 14. leta BREZPLAČNO (v sobi 2+3)

bluesun hotel neptun in depandansa maslinik 3*
renovirane sobe v 2014
Lega: na Makarski rivieri, na mirni lokaciji, obdan z 
mediteranskim oljčnim nasadom, 700 m oddaljen 
od mesta Tučepi. Plaža: prodnata oddaljena cca 30 
m. Bazen: zunanji bazen s sladko vodo (protitočna 
naprava, whirlpool), terasa za sončenje (ležalniki in 
senčniki, omejena količina).  
Nastanitev (hotel): v sobah klimatska naprava, SAT 
TV, telefon, kopalnica (sušilec za lase).  
Nastanitev (depandansa): v sobah SAT TV, telefon, 
kopalnica (sušilec za lase). • Družinske sobe imajo 
dve spalnici. Internet: Wi-Fi po celotnem hotelu 
(brezplačno).  

Prehrana: all inclusive - glej opis.  
Hotelska ponudba: glavna zgradba in pet 
depandans, recepcija v glavni zgradbi, aperitiv bar, 
klimatizirana restavracija, prodajalna spominkov, 
dvigalo, hotelsko parkirišče.  
Šport in zabava: za doplačilo tenis tereni, najem 
koles, namizni tenis, nogometno igrišče, košarkarsko 
igrišče, igrišče za odbojko, vodni športi.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.hotelneptundalmatien.com

Cenik: stran 68.

bluesun hotel alga 4*
Lega: ob sprehajalni poti ob morju, Makarska 10 
minut hoda. Plaža: hotelska, prodnata/peščena, 
betonirana, tudi za otroke, ležalniki in senčniki (za 
doplačilo), pristanišče za priveze čolnov.  
Bazen: zunanji bazen z morsko vodo, ležalniki in 
senčniki (brezplačno, omejeno število), terasa za 
sončenje. Nastanitev: v sobah klimatska naprava, 
SAT TV, mini bar, telefon, kopalnica.  
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: 2 restavraciji, aperitiv bar, 

kavarna, prodajalna spominkov in časopisov, terasa s 
plesno glasbo, parkirišče.  
Šport in zabava: za doplačilo teniška igrišča, šola 
potapljanja v bližini hotela, namizni tenis, odbojka na 
mivki v bližini hotela, jogging, biljard, izposoja koles. 
Dodatna ponudba: celodnevna in večerna animacija 
za otroke in odrasle.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletna stran: 
www.hoteli-makarska.hr

Cenik: stran 67.

Tučepi

primer sobe

primer sobe

do 14. leta 

BREZPLAČNO

do 14. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

all inclusive
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; pozni zajtrk 
do 11. 30 ure; čez dan prigrizki, čaj, pecivo in kava 
popoldan; polnočni in otroški prigrizki, enkrat 
tedensko tematska večerja; ob obrokih vključena 
pijača v restavraciji in v baru ob bazenu od 10. do 24. 
ure (točeno pivo, vino, voda in sokovi); 6x tedensko 
animacija za otroke in odrasle; živa glasba, mini klub 
za otroke 4-12 let in junior klub za otroke 12-16 let; 
igre v bazenu, aerobika, vodna gimnastika, odbojka 
na mivki, namizni tenis, balinanje, izposoja gorskih 
koles (omejeno število), obvezno nošenje all inclusive 
zapestnice.

hrvaška

dalmacija

priporočamo

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.hotelneptundalmatien.com/
http://www.hoteli-makarska.hr/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 za prihode na dan 4. 6., 11. 6., 18. 6., 17. 9., 1. 10., 15. 

10., 22. 10. 2016
• 14=12 za prihode na dan 4. 6., 11. 6., 18. 6., 10. 9., 17. 9., 

15. 10. 2016

medora auri family beach hotel 3*sup/ 4 *
popolnoma renoviran hotel v 2016
Lega: na Makarski rivieri, v Podgori, neposredno 
ob plaži in ob metni promenadi. Plaža: prodnata 
oddaljena 10 m. Bazen: dva zunanja bazena (otroški 
in za odrasle) z ogrevano vodo , terasa za sončenje 
(ležalniki in senčniki, omejena količina).  
Nastanitev (hotel): v sobah klimatska naprava, SAT 
TV, telefon, kopalnica (sušilec za lase), sef, balkon, 
mini bar za doplačilo.  
Nastanitev (depandansa): v sobah klimatska 
naprava, SAT TV, telefon, kopalnica (sušilec za lase), 
sef, mini bar za doplačilo. • Družinske sobe imajo 
dve spalnici. Internet: Wi-Fi po celotnem hotelu 
(brezplačno).  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja, show 

cooking in poseben prostor za otroke.  
Hotelska ponudba: glavna zgradba in paviljoni, 
recepcija v glavni zgradbi, aperitiv bar, klimatizirana 
restavracija, italijanska a la carte restavracija, coctail 
bar na promenadi pred hotelom, pool bar, fitness 
s pogledom na morje in savno, wellness center, 
hotelsko parkirišče (za doplačilo ).  
Šport in zabava: aqua aerobica, hotelska športna 
animacija, vodni športi ( za doplačilo).  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.medora-auri.com

Cenik: stran 68.

Makarska Riviera: Podgora

za zgodnje 
prijave

-15%

primer sobe

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.medora-auri.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15% popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 (za 

obdobje 1. 5. - 14. 6. 2016 )
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15% popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 (za 

obdobje 1. 5. - 14. 6. 2016 )
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

hotel sensimar adriatic resort 4* 
renoviran v letu 2015 (za starejše od 18 let)
Lega: se nahaja ob prodnati plaži na makarski rivieri, 
ne daleč od mesta Živogošče, Igrane in 20km od 
mesta Makarska. Plaža: prodnata hotelska ob samem 
hotelu. Bazen: zunanji bazen z ogrevano sladko vodo. 
Ležalniki in senčniki všteti v ceno.  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, balkon ali 
terasa, SAT TV, kopalnica, sef, avtomat za kavo in čaj, 
mini bar (za doplačilo). Internet: Wi-Fi za doplačilo. 
Prehrana – All Inclusive: glej All inclusive.  

Spa center: savna, razni kozmetični in sprostitveni 
tretmani, manjša telovadnica.  
Hotelska ponudba: restavracija, dalmatinska gril 
restavracija, loby bar, bar ob bazenu, nočni bar, terasa 
na prostem, parkirišče brezplačno. Šport in zabava: 
razni kozmetični in sprostitveni tretmani, manjša 
telovadnica. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 68.

hotel sensimar makarska 4* 
renoviran v letu 2015 (za starejše od 18 let)
Lega: se nahaja ob prodnati plaži. S svojo moderno 
arhitekturo dopolnjuje dalmatinsko gradnjo tega 
majhnega ribiškega in turističnega mesta Igrane. 
Plaža: prodnata hotelska ob samem hotelu.  
Bazen: zunanji bazen. Ležalniki in senčniki všteti v 
ceno. Nastanitev: v sobah klimatska naprava, balkon 
ali terasa, SAT TV, kopalnica, sef, avtomat za kavo in 
čaj, mini bar (za doplačilo).  
Internet: Wi-Fi brezplačno.  
Prehrana – All Inclusive: glej All inclusive.  

Spa center: turška kopel, savna, razni kozmetični in 
sprostitveni tretmani, manjša telovadnica.  
Hotelska ponudba: restavracija, večnamenska 
dvorana (kino, seminarji in drugo), kavarna, trije bari, 
prodajalna spominkov, terasa na prostem, parkirišče 
brezplačno. Šport in zabava: zunanji kino, bar z 
koktajli. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 68.

Makarska Riviera: Igrane / Živogošče

primer sobe

primer sobe

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-15%

all inclusive
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, bogata 
ponudba hrane »show cooking«, v baru prigrizki (od 
7h do 17h), lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače 
v času obrokov in v barih (od 6h do 24h), ležalniki in 
senčniki ob zunanjem bazenu in plaži.

all inclusive
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, bogata 
ponudba hrane »show cooking«, lokalne alkoholne 
in brezalkoholne pijače v času obrokov in v barih (od 
10h do 24h), ležalniki in senčniki ob zunanjem bazenu 
in plaži.

hrvaška

dalmacija

priporočamo

priporočamo

http://www.kompas.si/


www.adria.siOdkrivajte Evropo z nami.
Spoznajte vznemirljive ulice in utrip evropskih 
velemest, doživite prostrane širjave, čarovnije 
narave in skrivnostne trdnjave. Poletite na več kot 
22 destinacij, s 23 + 8 kg prtljage in z možnostjo 
ugodnega parkiranja na našem parkirišču.

Ste pripravljeni 
na nova doživetja?
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hotel quercus 4*
Lega: na južnem delu Makarske Riviere, v tipičnem 
dalmatinskem ribiškem mestecu Drvenik, ki je obdan 
s parkom in borovim gozdom. Plaža: prodnata, 
primerna za otroke, oddaljena 100 m, možnost 
najema ležalnikov in senčnikov (za doplačilo).  
Bazen: zunanji bazen s sladko vodo.  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase). Apartma 
2+2: spalnica + dnevni prostor z raztegljivo sofo. 
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 

Prehrana: samopostrežni zajtrk, kosilo (v času 
kluba 25. 6-19. 9) in večerja. Vključena ena pijača pri 
kosilu in večerji (domače vino, pivo, sokovi, voda). 
Hotelska ponudba: terasa s cocktail barom, a la 
carte restavracija, prodajalna časopisov in spominkov, 
glasba v sezoni, dvigalo, parkirišče. Šport in zabava: 
otroški klub, športna igrišča. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.hotelquercus.com.hr

Cenik: stran 69.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016 (ne velja 

za sobo Best price)
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016 (ne velja 

za sobo Best price)
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI: 
• otrok do 12. leta BREZPLAČNO

primer sobe

Drvenik

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

www.adria.siOdkrivajte Evropo z nami.
Spoznajte vznemirljive ulice in utrip evropskih 
velemest, doživite prostrane širjave, čarovnije 
narave in skrivnostne trdnjave. Poletite na več kot 
22 destinacij, s 23 + 8 kg prtljage in z možnostjo 
ugodnega parkiranja na našem parkirišču.

Ste pripravljeni 
na nova doživetja?

oglas_ADRIA_katalog_Egipt_210x297+3.indd   1 8/14/15   2:56 PM

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.hotelquercus.com.hr/


 Kompasovi družinski klubi

KOMPASOVI  

KLUBI

 Kompasovi družinski klubi
Spremljajte Kompasove družinske klube na:

Kompasova informativna točka
Kompasov predstavnik
Kompasov animator

ZLATI

ZLATI KLUB PROGRAM:
• Jutranja rekreacija 
• Glasbeni kviz
• Popoldanska tombola
• Karaoke
• Ustvarjalne delavnice 
• Raziskovanje okolice z 

animatorjem
• Plesni večer

11. 6. - 25. 6. 2016
27. 8. - 10. 9. 2016

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

MINI KLUB PROGRAM:  
• jutranja rekreacija 
• ustvarjalne delavnice 
• tematske igre za otroke
• športna animacija 
• izleti za doplačilo 
• otroški mini disko 

25. 6. - 27. 8. 2016

MINI

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

Gradac



POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 25 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 za prihode v terminu od 14. 5. - 17. 6. in od 

3. 9. – 31. 10. 2016

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 30 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 za prihode v terminu od 16. 4. - 11. 6. in od 

3. 9. – 31. 10. 2016

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

hotel labineca 3*
Lega: ob morju, 250 m od središča mesta, s 
prekrasnim pogledom na mesto in plažo.  
Plaža: 10m, prodnata, primerna za otroke.  
Bazen: notranji in zunanji bazen s sladko vodo 
(ležalniki in senčniki brezplčano do zasedbe mest). 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, telefon, SAT 
TV, kopalnica (sušilec za lase), balkon, mini bar (samo 
v sobah comfort). • vse comfort sobe imajo direktni 
pogled na morje. • družinske sobe comfort sta dve 
povezani sobi. Internet: Wi-Fi v sobah in na recepciji 
za doplačilo. Prehrana: all inclusive – glej opis. 

Hotelska ponudba: restavracija s teraso, aperitiv 
bar, bar na bazenu, kavarna, trgovina s spominki in 
časopisi, otroško igrišče in mini klub, parkirišče ( za 
doplačilo). Šport in zabava – All inclusive: ležalniki in 
senčniki ob bazenu (do zasedbe mest), pikado, biljard, 
animacija za otroke in odrasle 6 x tedensko, plesni 
večeri ob glasbi v živo 4 x tedensko (od junija do 
septembra). Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.hotellabineca-adriatiq.com

Cenik: stran 69.

hotel laguna 2*
Lega: 30 m od morja, nekaj minut hoje do središča 
mesta. Plaža: 30m, prodnata, primerna za otroke. 
Nastanitev: glavna zgradba : v sobah klimatska 
naprava, telefon, SAT TV, kopalnica, balkon, vse 
sobe obrnjene proti morju. •depandanse : telefon, 
kopalnica, balkon, vse sobe obrnjene proti morju. • 
Internet: Wi-Fi v sobah in na recepciji za doplačilo. 
Prehrana: all inclusive light – glej opis .  
Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, 

aperitiv bar, nočni klub, TV salon, družabni prostor, 
igrišče, kavarna na plaži, trgovina s spominki in 
časopisi, parkirišče ( za doplačilo).  
Šport in zabava : tenis center, vodni športi na plaži 
( za doplačilo). Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hotellaguna-adriatiq.com

Cenik: stran 69.

primer sobe v hotelu

primer sobe

Gradac

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-30%

za zgodnje 
prijave

-30%

all inclusive
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, ob obrokih je 
vključena pijača (brezalkoholna pijača, črno in belo 
vino, pivo, voda), vključena pijača v baru ob bazenu 
od 10-23 h (brezalkoholna pijača, črno in belo vino, 
pivo, voda), popoldanski prigrizek ob kavi od 16-17 
h (kava, čaj, prigrizki in slaščice v baru ob bazenu), 
polnočni prigrizek od 22.00-22.30, animacija za otroke 
in odrasle.

all inclusive light
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, ob obrokih je 
vključena ena pijača (kozarec vina, pivo ali kozarec 
soka), 1 x tedensko dalmatinska večerja z živo glasbo, 
živa glasba 2 x tedensko, tematski večeri v hotelski 
kavarni, uporaba teniškega igrišča vsak dan med 12.00 
in 16.00 h.

KOMPASOV
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BREZPLAČNO

NA POT

BREZPLAČNO

NA POT

priporočamo

priporočamo

http://www.hotellabineca-adriatiq.com/
http://www.hotellaguna-adriatiq.com/
http://www.kompas.si/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (v terminu 25. 6. do 26. 8. 2016):

• 40 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 30 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 25 % popust za zgodnje prijave do 28. 2. 2016
• 20 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v celotni sezoni

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 30. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 za prihode v terminu od 16. 4. - 11. 6. in od 

3. 9. – 31. 10. 2016

OTROCI:
• dva otroka do 12. leta BREZPLAČNO

hotel faraon 3*
Lega: ob morju, 150 m od središča mesta, s 
prekrasnim pogledom na mesto in plažo. Plaža: 
prodnata, primerna za otroke, borova senca, delno 
betonirana, bar na plaži, pred hotelom (10 m, čez 
malo prometno cesto). Bazen: zunanji bazen in 
otroški bazen s sladko vodo (ležalniki in senčniki 
brezplčano), all inclusive kava bar ob bazenu. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, telefon, SAT 
TV, kopalnica (sušilec za lase), večina sob z balkonom. 
• premier sobe so v delu hotela ki je bližje morju in 
so bolj prostorne kot comfort sobe. • družinske sobe 
so dve povezani sobi, dve kopalnici. Sobe na park 
stran so brez balkona. Internet: Wi-Fi v sobah in na 
recepciji za doplačilo, internetni kotiček na recepciji 

za doplačilo. Prehrana: all inclusive – glej opis. 
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori, 
restavracija s teraso, recepcija, prostor za animacijo. 
Šport in zabava – All inclusive: ležalniki in senčniki 
ob bazenu, namizni tenis, pikado, balinanje in 
aerobika, animacija za otroke in odrasle 6 x tedensko, 
plesni večeri ob glasbi v živo 1 x tedensko (od junija 
do septembra). Za doplačilo lahko gostje koristijo 
ležalnike na plaži, kanuje in pedaline.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.hotelfaraon-adriatiq.com

Cenik: stran 69.

hotel komodor 2*
Lega: ob obali, obdan z borovci, hotelski kompleks 
je del avtokampa Perna ob prekrasni plaži. 10 min 
vožnje z ladjico do otoka in mesta Korčula, do 
središča mesta Orebič 3 km. Plaža: prodnata plaža. 
Nastanitev: v sobah kopalnica.  
Internet: Wi-Fi na recepciji za doplačilo. Prehrana: 
samopostrežni zajtrk in strežena večerja – trije 
meniji, solatni bar, možnost doplačila za all inclusive 
(samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pijača iz 

šankomata, popoldanska kava in pecivo).  
Hotelska ponudba: restavracija s teraso, aperitiv bar, 
kava bar, pred hotelom je tudi trgovina.  
Šport in zabava: odbojka na mivki, košarka, vodni 
športi, šola jadranja in potapljanja.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.club-adriatic.hr

Cenik: stran 70.

Pelješac: Orebič

primer sobe

primer sobe

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-40%

all inclusive
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, ob obrokih je 
vključena pijača (brezalkoholna pijača, črno in belo 
vino, pivo, voda), vključena pijača v baru ob bazenu od 
10-23 h (brezalkoholna pijača, črno in belo vino, pivo, 
voda), popoldanski prigrizek ob kavi od 16-17 h (kava, 
čaj, prigrizki in slaščice v baru ob bazenu), animacija 
za otroke in odrasle.

all inclusive doplačilo
Zajtrk, kosilo, večerja, 10-23 ure domače alkoholne 
pijače, odprto vino, pivo in brezalkoholne pijače iz 
šankomata, 16-17 ure čaj, kava in deserti.

hrvaška

dalmacija

priporočamo
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 10 % popusta v terminu 23. 4. – 3. 6. in 24. 9. – 21. 10. 2016
• 10 % popusta za bivanja daljša od 10 noči v terminu 25. 

6. -17. 9. 2016
• 7=6 in 14=12 v terminu 23. 4. – 3. 6. In 24. 9. – 21. 10. 2016

OTROCI:
• en otrok do 7. leta BREZPLAČNO (v depandansi)

hotel 4*, depandansa 3* in vile bellevue 4*
prenovljeno v letu 2016
Lega: v borovem gozdičku v bližini morja.   
Plaža: peščeno-prodnata, kamnita, primerna tudi 
za otroke.  Bazen: zunanji bazen s sladko vodo (tudi 
bazen za otroke), terasa za sončenje.  Ležalniki in 
senčniki (omejeno število).   
Nastanitev (hotel): v sobah 4* klimatska naprava, 
SAT TV, telefon, mini bar, sef, wifi (doplačilo), 
kopalnica (sušilec za lase, kad). Sobe na morsko stran 
imajo balkon.   Nastanitev (depandansa): v sobah 
3* SAT TV, telefon, hladilnik, balkon, kopalnica, wifi 
(doplačilo).  Nastanitev (vile): klimatska naprava, 

SAT TV, telefon, mini bar, sef, wifi (doplačilo), 
kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica.   
Prehrana: all inclusive light. Hotelska ponudba: 
restavracija, aperitiv bar, TV soba, terasa, dvigalo, 
parkirišče.  Šport in zabava: za doplačilo teniška 
igrišča, namizni tenis, balinišče, igrišče za odbojko.  
Otroška animacija.  Ob prihodu: javite se v recepciji 
hotela Bellevue.  Prihod po 14.  uri, odhod do 10.  ure.  
Spletna stran: www. orebic-htp. hr

Cenik: stran 70.

Pelješac: Orebič

primer sobe hotel primer sobe hotel

primer sobe depandansa

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

all inclusive light
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja,med obroki 
alkoholne in brezalkoholne pijače

hrvaška

dalmacija

priporočamo
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all inclusive
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, med obroki pi-
jača (vino, točeno pivo, brezalkoholne pijače), namizni 
tenis, balinanje.

Pelješac: Orebič

aminess grand azur hotel 4* 
(ex gh orebić)
Lega: obdan z zelenjem, približno 800 m od mesta. 
Plaža: prodnata ob hotelu. Ležalniki in senčniki (za 
doplačilo). Bazeni: zunanji bazen s sladko vodo, tudi 
bazen za otroke. Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, SAT TV, mini bar, kopalnica (sušilec za lase). • 
Sobe standard so dvoposteljne, medtem ko je v sobah 
superior možnost dodatnega ležišča in imajo sef. 
Internet: Wi-Fi na recepciji in v sobah brezplačno. 
Prehrana: all inclusive light - glej opis.  

Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, 
aperitiv bar, nočni bar, TV salon, terasa za ples, 
dvigalo, parkirišče. Šport in zabava: za doplačilo 
najem pedolinov, čolnov, plesni in zabavni večeri, 
košarka, nogomet, odbojka na mivki.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.grandhotelorebic.com

Cenik: stran 70.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE: (ne velja za sobe best price)

• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• 5 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu 23. 4. - 18. 6. in 17. 9. - 16. 10. 

2016 in otroci do 14 let BREZPLAČNO
• 10 % popusta za bivanje od 16. 4. – 12. 5., 16. 5. – 25. 

5., 29. 5. – 2. 7. in 25. 9. – 23. 10. 2016 in otroci do 14 let 
BREZPLAČNO

• Popust za seniorje (nad 65 let): 10 % za termine do 2. 7. 
In od 10. 9. 2016

• 10 % popusta za bivanje daljše od 10 noči v terminu od 
18. 6. – 17. 9. 2016

• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• en otrok do 7. leta BREZPLAČNO (v superior sobah)

primer sobe

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
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HOTEL BON REPOS 2/3*

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (ne velja za sobo best price):

• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu do 24. 6. in od 10. 9. 2016
• 10 % za seniorje (nad 65 let) v obdobju 24. 6. – 9. 9. 2016

OTROCI:
• en otrok do 14. leta BREZPLAČNO

APARTMAJI KORKYRA GARDENS 4* 

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu do 24. 6. in od 10. 9. 2016

all inclusive
Samopostrežni zajtrk od 7. do 10. ure, samopostrežno 
kosilo od 12. do 14. ure in samopostrežna večerja od 
19. do 21. ure, kava, čaj in sladica, pijača v all inclusive 
baru od 10. do 23. ure (čaj, kava, brezalkoholna pijača, 
mineralna voda, točeno vino in pivo, žgane pijače), 
ležalniki in senčniki ob bazenu, animacija, aerobika, 
družinski disko, mini golf. 

hotelsko naselje bon repos paviljoni jasmin/cedar 3*  
in korkyra gardens (ex apartmaji bon repos) 4* 
apartmaji renovirani v letu 2014
Lega: v borovem gozdu, v zalivu, 4 km od mestnega 
središča. Plaža: peščena, prodnata, skalnata (delno 
betonirana), oddaljena do 50 m. Ležalniki in senčniki 
(za doplačilo). Bazeni: zunanji bazen s sladko vodo in 
prostor za sončenje.  
Nastanitev (sobe): v sobah SAT TV, telefon, 
kopalnica, balkon. Nastanitev (apartmaji – 
RENOVIRANI V LETU 2014): • A4 APP: dvoposteljna 
soba in dnevni prostor z raztegljivim dvosedom. • 
B6 APP: dve dvoposteljni sobi in dnevni prostor z 
raztegljivim dvosedom. • C5 APP: dvoposteljna soba 
z raztegljivim kavčem za dve osebi, dnevni prostor z 
raztegljivim dvosedom.  
V vsakem apartmaju: ne prenovljeni, v apartmajskih 

hišah, SAT TV, telefon, kuhinjska niša, koplanica, 
balkon ali terasa. Internet: v hotelu Wi-Fi na recepciji 
brezplačno, v apartmajih Wi-Fi brezplačno.  
Prehrana (sobe): all inclusive - glej opis.  
Hotelska ponudba: osrednja recepcija in restavracija, 
klimatizirana à la carte restavracija, konoba, 
prodajalna spominkov, trgovina v bližini, TV salon, 
parkirišče. Šport in zabava: otroško igrišče. Za 
doplačilo tenis igrišča, mini golf, namizni tenis, 
jadranje na deski, najem čolnov.  
Hišni ljubljenčki: 10 €/dan.  
Spletna stran: www.korcula-hotels.com

Cenik: stran 70/71.

primer apartmaja

Otok Korčula: Korčula

do 14. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

hrvaška

dalmacija

priporočamo
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (ne velja za sobo best price):

• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu do 24. 6. in od 30. 9. 2016
• 10 % za seniorje (nad 65 let) v obdobju 24. 6. – 9. 9. 

2016

OTROCI:
• en otrok do 7. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (ne velja za sobo best price):

• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu do 24. 6. in od 30. 9. 2016
• 10 % za seniorje (nad 65 let) v obdobju 24. 6. – 9. 9. 

2016

OTROCI:
• en otrok do 7. leta BREZPLAČNO

hotel marko polo 4*
Lega: leži na vzpetini, 10 minut hoda od starega 
mestnega jedra. Plaža: kamnita in prodnata, 
oddaljena do 200 m. Bazeni: zunanji bazen s sladko 
vodo in teraso, notranji bazen (otroci nimajo pravice 
do uporabe bazena). Ležalniki in senčniki (brez 
doplačila). Nastanitev: v sobah klimatska naprava, 
SAT TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za 
lase). Internet: Wi-Fi brezplačno.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, tudi 

à la carte, kavarna, fitnes, wellness in lepotilni salon, 
frizerski salon, parkirišče (pri hotelu Liburna, oddaljen 
približno 50 m).  
Šport in zabava: za doplačilo v okolici teniška igrišča, 
mini golf, izposoja koles, surf šola, vodni športi (tudi 
tečaj jadranja) in športni pripomočki.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni do 15 kg, 10 €/dan. 
Spletna stran: www.korcula-hotels.com

Cenik: stran 71.

hotel liburna 4* prenovljeno v letu 2015
Lega: na majhnem polotoku, 10 minut hoda do 
Korčule. 
Plaža: skalnata, prodnata in betonirana ob hotelu. 
Ležalniki in senčniki (za doplačilo).  
Bazeni: zunanji bazen z morsko vodo, terasa za 
sončenje. Notranji bazen z morsko vodo. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, telefon, mini 
bar, SAT TV, sef, kopalnica.  
Internet: Wi-Fi brezplačno.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.  

Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija, 
aperitiv bar, TV soba, taverna, dvigalo, parkirišče. 
Šport in zabava: animacija za otroke in odrasle (v 
glavni sezoni), za doplačilo teniška igrišča, namizni 
tenis, biljard, mini golf, igrišče za rokomet, košarko, 
odbojko, najem jadralnih desk in čolnov.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni do 15 kg, 10 €/dan. 
Spletna stran: www.korcula-hotels.com

Cenik: stran 71.

primer sobe

primer sobe

Otok Korčula: Korčula

do 7. leta 

BREZPLAČNO

do 7. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (ne velja za sobo best price):

• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu do 24. 6. in od 10. 9. 2016
• 10 % za seniorje (nad 65 let) v obdobju 24. 6. – 9. 9. 

2016

OTROCI:
• en otrok do 7. leta BREZPLAČNO

Otok Korčula: Korčula

hotel park 2/3*
Lega: neposredno ob morju, v zalivu nasproti 
starega mesta Korčule. Plaža: kamnito-prodnata 
pred hotelom. Nastanitev: v sobah telefon, SAT TV, 
kopalnica. Internet: Wi-Fi na recepciji za doplačilo. 
Prehrana: all inclusive - glej opis.  
Hotelska ponudba: 3 paviljoni, 135 sob, restavracija, 
kavarna, aperitiv bar, prostori za animacijo, 
prodajalna s spominki, sef na recepciji (za doplačilo), 

prostor za kolesa, parkirišče.  
Šport in zabava: All inclusive – sandolini, namizni 
tenis, balinanje, lok in puščice, aerobika, plesna glasba 
dvakrat tedensko, zabava in animacija za otroke, 
družinski disko. Hišni ljubljenčki: 10 €/dan.  
Spletna stran: www.korcula-hotels.com

Cenik: stran 71.

primer sobe

do 7. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

all inclusive
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja s solatnim ba-
rom, čaj, kava in pecivo (16. 00 – 17. 00), od 10. do 23. 
ure v all inclusive baru, mineralna voda, točene bre-
zalkoholne pijače, točeno vino in pivo, domača žgana 
pijača, namizni tenis, aerobika, senčniki in ležalniki na 
plaži (omejeno število), animacija. 

hrvaška

dalmacija
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all inclusive light
Samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja s solatnim barom. 
Pijača iz šankomata pri obrokih: točeno belo in rdeče 
vino, pivo, brezalkoholna pijača in mineralna voda.

aminess lume hotel 4*
Lega: tik ob vasici Smokvica, ki je od Brne oddaljena 
4 km, v gostem borovem gozdičku, 25 km od mesta 
Vele Luke. Plaža: ob obali, delno prodnata, betonska 
in kamnita, z urejenim postopnim dostopom v morje. 
Bazen: manjši zunanji bazen.  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT 
TV, telefon, sef, mini bar, prha/wc, fen, balkon 
s pogledom na morje; enoposteljne sobe imajo 
francoski balkon. Internet: Wi-Fi na recepciji in 
v aperitiv baru brezplačno, v sobah žični internet 

brezplačno. Prehrana: all inclusive light - glej opis.  
Hotelska ponudba: klimatizirana restavracija s 
pogledom na morje, snack bar na plaži 1. 6. - 30. 9.,  
plesna terasa, TV salon, dvigalo, menjalnica, 
parkirišče. Šport in zabava: za doplačilo izposoja 
koles in čolnov. V sezoni 2 x tedensko živa glasba na 
terasi hotela. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.laguna-novigrad.hr

Cenik: stran 72.

Otok Korčula: Brna

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE (ne velja za sobo best price):

• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 15 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• 5 % popust za zgodnje prijave do 30. 4. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

AKCIJA:
• 7=6 in 14=12 v terminu 23. 4. - 18. 6. in 17. 9. - 16. 10. 

2016 in otroci do 14 let BREZPLAČNO
• 10 % popusta za bivanje od 23. 4. – 12. 5., 16. 5. – 25. 

5., 29. 5. – 18. 6. in 17. 9. – 16. 10. 2016 in otroci do 14 let 
BREZPLAČNO

• Popust za seniorje (nad 65 let): 10 % za termine do 2. 7. 
In od 10. 9. 2016

• 10 % popusta za bivanje daljše od 10 noči v terminu od 
18. 6. – 17. 9. 2016

• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO 

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-20%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• en otrok do 13. leta BREZPLAČNO

Brezplačno:
• vstopnica v nacionalni park

hotel odisej 3*
Lega: v zalivu Pomena, v Narodnem parku Mljet, 
Mljetska jezera oddaljena 400 m (pešpot vodi 
skozi borov gozd, manjši vzpon). Plaža: betonirana 
(oddaljena 50 m), mivkasta plaža na Malem jezeru 
oddaljena 400 m. Bazen: zunanji bazen ob plaži 
(tudi za otroke), terasa za sončenje in bar na plaži. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, mini bar, SAT 
TV, telefon, kopalnica (sušilec za lase).  
Internet: Wi-Fi na recepciji brezplačno, žični v 
internetnem kotičku za doplačilo.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori in 

restavracija, manjši wellness center (za doplačilo), 
taverna (v juliju in avgustu), aperitivni bar, družabni 
prostori, terasa, prodajalna spominkov in časopisov, 
picerija, dvigalo, parkirišče.  
Šport in zabava: za doplačilo najem kajakov, 
jadralnih desk in koles, šola potapljanja (v bližini 
hotela). V kraju: nekaj značilnih konob z raznovrstno 
ponudbo domačih jedi, svežih rib in pijač.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.adriaticluxuryhotels.com

Cenik: stran 72.

primer sobe

Otok Mljet: Pomena

do 13. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija

http://www.kompas.si/
http://www.adriaticluxuryhotels.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 2. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

hotel radisson blu resort & spa 5*
Lega: Orašac, do mesta Dubrovnik 29 km.  
Plaža: peščeno-prodnata, v bližini palaža Donje 
Čelo, gornje Čelo, Trsteno. Bazen: notranji in zunanji 
bazen z morsko vodo. Ležalniki in senčniki (omejeno 
število). Nastanitev (hotel): v sobah klimatska 
naprava, mini bar, sef, SAT TV, kopalnica (sušilec za 
lase). Nastanitev (residence): v apartmaju klimatska 
naprava, mini bar, sef, SAT TV, kopalnica (sušilec za 
lase). Internet: Wi-Fi na recepciji in žični internet v 
sobah brezplačno. Prehrana: samopostrežni zajtrk 

(velja za sobe). Hotelska ponudba: prodajalna 
spominkov, bar na plaži, dvigalo, bankomat, 
menjalnica, fitnes, wellness usluge, trgovina z živili, 
parkirišče (za doplačilo).  
Šport in zabava: teniška igrišča, športna igrišča 
(nogomet, odbojka, namizni tenis), vodni športi (za 
doplačilo). Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.radissonblu.com

Cenik: stran 72.

Orašac

primer sobe

primer sobe

za zgodnje 
prijave

-15%

hrvaška

dalmacija

http://www.kompas.si/
http://www.radissonblu.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 7 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijavedo 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami. 

hotel neptun 4* 
Lega: v predelu Babinega Kuka in zaliva Lapad, 4 km 
od starega mesta (redna avtobusna povezava).  
Plaža: skalnata z betoniranimi ploščami, oddaljena do 
20 m. Bazeni: zunanja bazena za odrasle in otroke, 
notranji bazen. Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, mini bar, sef, SAT TV, telefon, kopalnica 
(sušilec za lase), balkon. Dodatno ležišče ni primerno 
za odraslo osebo. Internet: Wi-Fi brezplačno. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk.  
Hotelska ponudba: popolnoma obnovljeno naselje, 

osrednja recepcija, restavracija, aperitiv bar, trgovina 
s spominki, frizerski salon, fitnes, savna, masaže, 
parna kopel, dvigalo, parkirišče.  
Šport in zabava: tematski večeri, igrišče za otroke. Za 
doplačilo vodni športi v bližini hotela.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.importanneresort.com

Cenik: stran 73.

hotel kompas 4*
renoviran v letu 2014
Lega: na polotoku Lapad, ob obali. Plaža: prodnata v 
zalivu, oddaljena do 80 m. Bazen: notranji in zunanji 
bazen, bistro na terasi bazena. Ležalniki in senčniki 
(omejeno število). Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, SAT TV, telefon, mini bar, kopalnica (sušilec 
za lase). Internet: Wi-Fi brezplačno (celoten 
hotel). Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 
Hotelska ponudba: Spa cona – finska savna, soba 

za sprostitev, manjši fitnes, aperitiv bar, restavracija, 
vrtna restavracija, kavarna, menjalnica, dvigalo, 
parkirišče za doplačilo. Šport in zabava: za doplačilo 
v bližini igrišča za tenis in vodni športi. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.adriaticluxuryhotels.com

Cenik: stran 73.

Dubrovnik

primer sobe

primer sobe

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-7%

hrvaška

dalmacija

http://www.kompas.si/
http://www.importanneresort.com/
http://www.adriaticluxuryhotels.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 15. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

hotel valamar lacroma 4*
Lega: v sredozemskem zelenju polotoka Babin 
kuk, redna avtobusna povezava do starega mesta 
Dubrovnik. Plaža: prodnata, skalnata, tlakovana s 
kamnom, plaža Cava in hotela Valamar President. 
Bazeni: notranji in zunanji bazen s sladko vodo, tudi 
bazen za otroke. Ležalniki in senčniki (brezplačno 
do zasedenosti). Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, telefon, SAT TV, mini bar, sef, kopalnica 
(sušilec za lase). Internet: Wi-Fi na recepciji in 
v sobah brezplačno. Prehrana: samopostrežna 
zajtrk in večerja. Možnost vegetarijanske prehrane. 
Wellness & spa center: spa cona, tretmaji obraza in 

telesa, ledena jama, finska savna, soba za sprostitev, 
parna kopel, Afrodita Spa (namenjen zgolj ženkam). 
Hotelska ponudba: skupni prostori in restavracija, 
bar na bazenu, prodajalna spominkov in časopisov, 
kongresna dvorana, aperitiv bar, dvigalo, sobna 
strežba, fitnes, parkirišče (brezplačno).  
Šport in zabava: za doplačilo športna igrišča in 
teniški tereni v bližini hotela. Hišni ljubljenčki: niso 
dovoljeni. Spletna stran: www.valamar.com

Cenik: stran 73.

Dubrovnik

primer sobe

hotel argosy 4*
Lega: v hotelskem naselju Babin Kuk, sredi parka, s 
pogledom na morje in bližnje otoke. Redna avtobusna 
povezava s starim mestnim jedrom (15 min).  
Plaža: prodnata plaža Cava in Copacabana, oddaljena 
do 250 m. Bazen: nov zunanji in notranji bazen s 
sladko vodo, terasa za sončenje in bar. Ležalniki in 
senčniki (brezplačno, omejeno število).  
Nastanitev: prenovljene sobe, v sobah klimatska 
naprava, SAT TV, sef, telefon, mini bar, kopalnica 
(sušilec za lase). Internet: Wi-Fi na recepciji 
brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja. Hotelska ponudba: klimatizirani skupni 

prostori z recepcijo, restavracija, aperitiv bar, 
kongresna dvorana, dvigalo, parkirišče, trgovina, 
savna in soba za sporstitev (brezplačno za goste 
hotela). Šport in zabava: mini club za otroke v 
sklopu hotelskega resorta v hotelu Valamar Club 
Dubrovbnik, wellness v sosednjem hotelu Valamar 
Lacroma Dubrovnik in Valamar Dubrovnik President. 
Za doplačilo vodni športi in tenis igrišča.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.valamar. com

Cenik: stran 73.

primer sobe

za zgodnje 
prijave

-15%

za zgodnje 
prijave

-10%

hrvaška

dalmacija

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.valamar.com/
http://www.valamar/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

hotel excelsior 5*
Lega: le nekaj korakov od starega mestnega jedra 
Dubrovnika s pogledom na jadransko morje.  
Plaža: kamnito-betonirana, ob hotelu.  
Bazeni: notranji bazena.  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, mini 
bar, telefon, sef, kopalnica (sušilec za lase).  
Internet: Wi-Fi brezplačno.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk.  

Hotelska ponudba: poslovni center, varstvo otrok 
(za doplačilo), frizerski / kozmetični salon, menjalnica, 
trgovina s spominki, organizacija izletov, bankomat, 
fitnes, spa in wellness - masaža, masažna kad, parna 
kopel, parkirišče. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.adriaticluxuryhotels.com

Cenik: stran 74.

hotel dubrovnik palace 5*
Lega: na rtu polotoka Lapad, obkrožen z borovim 
gozdom, ob sami obali. Plaža: kamnito-betonirana, 
ob hotelu. Bazeni: notranji in zunanji bazena z barom 
ob sami obali (tudi za otroke). Ležalniki in senčniki 
(omejeno število).  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
mini bar, telefon, kopalnica (sušilec za lase), balkon. 
Internet: Wi-Fi brezplačno  
Prehrana: samopostrežni zajtrk.  

Hotelska ponudba: restavracija, tudi à la carte, sushi 
bar – Satu, taverna, aperitiv bari, wellness center 
(nega obraza in telesa, masaže, depilacije), fitnes, 
frizerski salon, dvigalo, parkirišče.  
Šport in zabava: teniška igrišča, trim steza.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.adriaticluxuryhotels.com

Cenik: stran 74.

Dubrovnik

primer sobe

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-10%

hrvaška

dalmacija

http://www.kompas.si/
http://www.adriaticluxuryhotels.com/
http://www.adriaticluxuryhotels.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 29. 2. 2016
• Popusti se izključujejo z drugimi popusti in akcijami.

 OTROCI:
• en otrok do 7.  leta BREZPLAČNO

BREZPLAČNO:
• ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži
• uporaba fitnesa in savne
• hotelska animacija (junij, julij in avgust)

hotel croatia 5*
Lega: na vzpetini polotoka Sustjepan, Cavtat 10 
minut hoda, Dubrovnik 18 km, letališče Ćilipi 5 km.  
Plaža: 2 betonirani plaži, obdani s skalnimi stenami, 
restavracija na prostem.   
Bazeni: notranji bazen z morsko vodo, zunanji bazen 
z morsko vodo (tudi za otroke), terasa za sončenje.  
Ležalniki in senčniki (omejeno število).   
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, mini 
bar, telefon, sef, kopalnica (sušilec za lase, kopalni 
plašč).  Opomba: dodatno ležišče možno le v sobah 
na morsko stran.   
Internet: Wi-Fi brezplačno.   
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.   
Hotelska ponudba: hotelski kompleks z zanimivo 

arhitekturo in skupnimi prostori, recepcija, več 
restavracij, različni saloni in bari, piano bar s teraso, 
kavarna, trgovine, otroško varstvo (za doplačilo) in 
animacija za otroke 4 - 12 let (15.  6.  - 12.  9.  2015), 
trafika, taksi, dvigalo, parkirišče.   
Wellness center: savne in masaže, frizerski in 
kozmetični salon (za doplačilo).   
Šport in zabava: telovadnica, odbojka na mivki, 
namizni tenis, steza za sprehode in rekreacijo, otroško 
igrišče in vodni športi (v bližini hotela).   
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.   
Spletna stran: www. adriaticluxuryhotels. com

Cenik: stran 74.

primer sobe

za zgodnje 
prijave

-15%

Cavtat

do 7. leta 

BREZPLAČNO

hrvaška

dalmacija
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Radio Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, Koper, Foto: ARO

Družina je zakon!
Družinsko sobotno dopoldne

Za življenje - oddaja za pare, zakonce, 
starše in družine.
Vsako soboto ob 11.00.

Sobotna iskrica - otroška oddaja za male 
in malo večje z Juretom Seškom. 
Vsako soboto ob 9.00.



Bosna in
Hercegovina Črna gora
Država v obliki srca. Ena najbolj heterogenih kultur 
v Evropi in stičišče verstev. Bosna ima tisoč obrazov. 
Od sodobnega Sarajeva, kjer ulice utripajo v hitrem 
ritmu in dišijo po domačih čevapčičih, do obmorskega 
Neuma. Največji vtis so tukaj pustili ljudje. 
Gostoljubnost na vsakem koraku potrjuje rek „ljudje 
so mesto”. Če temu dodam še čudovito pokrajino 
ter številne kulture in tradicije, potem je Bosna in 
Hercegovina resnično vredna ogleda.

Mešanica občutkov, ki jo v meni sproža Črna 
gora, niha od vznemirjenja do popolnega miru. Ta 
neskončno lepa in hkrati surova narava kliče čez 
narodni park Lovćen, skozi kamnite vasice in ob 
pečini nad mogočnim Jadranom. Razgled na Boko 
Kotorsko je osupljiv. Lord Byron je že davno tega 
zapisal: „Ob rojstvu našega planeta se je najlepše 
srečanje med zemljo in morjem prav gotovo moralo 
zgoditi na obali Črne gore.”
Potem je tu še kanjon reke Tare, kjer sem doživela 
divji rafting, v Ulcinju sem se srečala z zgodovino 
in se do sitega najedla. Tudi simbol države, idilični 
otoček Sveti Štefan, se mi je vtisnil v spomin. 
Vsekakor stavim na Črno goro, gotovo je tu še 
precej neodkritih zakladov.
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budva

tivat

bečići
petrovac

sutomore
bar

ulcinj
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Neum

hotel sunce 3*
Lega: ob morju z lastno betonirano plažo.  
Plaža: lastna betonirana. Ležalniki in senčniki (za 
doplačilo). Nastanitev (sobe): soba klimatska 
naprava, SAT TV, telefon, kopalnica (sušilec za lase). 
Bazen: zunanji bazena, terasa za sončenje.  
Internet: Wi-Fi v sobah in recepciji brezplačno. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: klimatizirani skupni prostori, 
restavracija, aperitiv bar, kavni bar, slaščičarna, 

picerija, TV soba, nočni klub, prodajalna spominkov, 
snack bar, dvigalo, parkirišče, garaža (brezplačno). 
Šport in zabava: za doplačilo namizni tenis, biljard, 
vodni športi, smučanje na vodi, skuterji, pedalini. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni le manjši (po predhodni 
potrditvi). Spletna stran: www.hotel-sunce.com

Cenik: stran 75.

hotel villa nova 3*
Lega: novo zgrajen objekt, ob obali in v središču 
mesta. Plaža: kamnito-prodnata plaža tik pred 
objektom.  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, mini bar), kopalnica (sušilec za lase), balkon 
na morsko stran. Nekatere sobe nimajo balkona, 
v sobah z balkonom možnost dodatnega ležišča. 
• A4+1 apartma: spalnica z dvema osnovnima 
ležiščema, dnevni prostor z raztegljivim kavčem 
klimatska naprava, SAT TV, telefon, mini bar, manjša 

kuhinjska niša, kopalnica (sušilec za lase), balkon na 
morsko stran. Internet: Wi-Fi v sobah in na recepciji 
brezplačno. Prehrana: samopostrežna zajtrk in 
večerja (velja za sobe in apartmaje).  
Ostala ponudba: recepcija, restavracija z veliko 
teraso. Šport in zabava: za doplačilo vodni športi. 
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo).  
Spletna stran: www.villa-nova. info

Cenik: stran 75.

primer sobe

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO

za zgodnje 
prijave

-10%

za zgodnje 
prijave

-10%

bih

priporočamo

http://www.kompas.si/
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hotel gh neum 4*
Lega: v bližini centra meta Neum. Plaža: prodnata 
oddaljena cca 100 m. Bazen: notranji in zunanji 
bazen z ogrevano morsko vodo, bazen za otroke. 
Nastanitev: v vsaki sobi klimat ska naprava, SAT 
TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase). 
Internet: Wi-Fi brezplačno.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: restavracija, recepcija, 
restavracija, aperitiv bar, restavracija a la carte, 

restavracija a la carte na hotelski plaži, diskoteka, 
salon za igre (namizni tenis, avtomati za igre, biljard), 
mini golf, otroška igralnica, trgovina s spominki, 
hotelska animacija, možnost izletov.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.hotel-neum.com

Cenik: stran 76.

primer sobe

Neum

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31. 3. 2016
• Popust se izključuje z drugimi popusti in akcijami. 

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

bih

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.hotel-neum.com/
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Herceg Novi, Igalo

črna gora

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 30 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 1. 2016

AKCIJA
• 5 % popust za goste 55+

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 15 % popust za zgodnje prijave do 30.3.2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30.5.2016

hotel sun resort 4*
Lega: Herceg Novi. Plaža: prodnata in peščena. 
Bazen: zunanji bazen, terasa za sončenje. 
Nastanitev: v vsaki sobi klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, kopalnica (sušilec za lase).  
Internet: v sobah brezplačno.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, 

restavracija a la carte, aperitiv bar, teniško igrišče, 
manjši wellness center - solarij, masaža, masažna 
kad, savna, parkirišče.  
Hišni ljubljenčki: dovoljeni za doplačilo.  
Spletna stran: www.hunguesthotels.hu

Cenik: stran 76.

primer sobe

hotel palmon bay & spa 4* popolnoma prenovljen v 2015
Lega: Igalo.
Plaža: hotelska prodnata in peščena. 
Bazen: notranji bazen.
Nastanitev: v vsaki sobi klimatska naprava, SAT 
TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase), 
večina sob ima balkone. 
Internet: wifi. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, 
restavracija a la carte, , dvigalo, wellness (savna, spa, 
masaže), igralnica, bar, parkirišče brezplačno. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.palmonbayspa.com

Cenik: stran 76.

primer sobe

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-30%

za zgodnje 
prijave

-20%

črna gora

http://www.kompas.si/
http://www.hunguesthotels.hu/
http://www.palmonbayspa.com/
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Tivat črna gora

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 20 % popust za zgodnje prijave do 31. 12. 2015
• 15 % popust za zgodnje prijave do 30.3.2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30.5.2016
• Popusti se ne seštevajo z drugimi popusti in akcijami.

AKCIJA: 
• 7=6 in 14=12 v terminu 1. 4. – 28. 5. in 15. 9. – 30. 10. 

2016

hotel palma 3*
Lega: v centru Tivata, 22 km do Budve.
Plaža: prodnata, betonirana, 5-10 m. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, mini bar, kopalnica (sušilec za lase), večina 
sob ima balkone. 
Internet: wifi brezplačno v hotelu.
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, ribja 

restavracija, aperitiv bar, konferenčna dvorana, 
masaže, parkirišče brezplačno v bližini hotela do 
zasedbe mest. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hotelpalma.me

Cenik: stran 76.

primer sobe

za zgodnje 
prijave

-20%

črna gora

http://www.kompas.si/
http://www.hotelpalma.me/
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turistično naselje slovenska plaža 3*/4*
Lega: turistično naselje v parku ob plaži, stari del 
Budve 500 m. Plaža: tik ob naselju peščena-prodnata 
(30 m). Ležalniki in senčniki (za doplačilo).  
Bazen: zunanji bazen z morsko vodo (za goste 
naselja 3*) in zunanji bazen s sladko vodo (za 
goste naselja 4*). Nastanitev (sobe 3*/4*): v sobah 
klimatska naprava, SAT TV, telefon, kopalnica, balkon. 
Sobe 4* imajo plazma TV in hladilnik.  
Internet: Wi-Fi na recepciji naselja za doplačilo. 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja (velja za 
nastanitev v sobah). V naselju: dve recepciji (ločeni 

za naselje 3* in 4*), dve restavraciji (ločeni za naselje 
3* in 4*), aperitiv bar, kavarna, picerija, nakupovalni 
center, frizerski salon, zdravniška ordinacija, trgovina 
s spominki, modne trgovine, igrišče za otroke, 
parkirišče za doplačilo 7 €/dan.  
Šport in zabava: za doplačilo teniška igrišča, namizni 
tenis, vodni športi.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.
Spletni naslov: www.hgbudvanskarivijera.com

Cenik: stran 77.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31.12.2015
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30.4.2016

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

primer sobe

Budva

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

črna gora

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.hgbudvanskarivijera.com/
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POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 10 % popust za zgodnje prijave do 31.3.2016

hotel bracera 4*
popolnoma nov hotel v letu 2015 
Lega: 800 m do starega mestnega jedra Budve.
Plaža: čez cesto 150 m. 
Bazen: notranji bazen.
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase). 
Internet: wifi.
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija s teraso, 
finska savne, parna kopel, parkirišče brezplačno, 
garaža za goste hotela. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hotelbracera.me

Cenik: stran 77.

hotel no name 3*
Lega: v bližini naselja Slovenska plaža, do centra 
mesta in plaže do 500 m.  
Plaža: prodnata oddaljena do 500 m, primerna tudi 
za otroke. V sobah in apartmajih: klimatska naprava, 
TV, telefon, kopalnica (sušilec za lase).  

Internet: Wi-Fi na recepciji za doplačilo.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk. Ostala ponudba: 
recepcija, parkirišče. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

Cenik: stran 77.

Budva

primer sobe

za zgodnje 
prijave

-10%

črna gora

http://www.kompas.si/
http://www.hotelbracera.me/
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Budva

črna gora

hotel avala 4*
Lega: v centru mesta Budva, staro mestno jedro 50 m. 
Plaža: hotelska prodnata, ležalniki in senčniki.  
Bazen: notranji bazen z ogrevano vodo in dva 
zunanja bazena. Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, SAT TV, mini bar, telefon, kopalnica (tuš 
kabina in kad, sušilec za lase), balkon.  
Internet: Wi-Fi na recepciji in sobah za doplačilo. 

Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.  
Ostala ponudba: recepcija, casino, wellness center 
(za doplačilo savna, masaže, manjši fitnes, jacuzzi), 
parkirišče in garaža (za doplačilo). Hišni ljubljenčki: 
niso dovoljeni. Spletni naslov: www.avalaresort.com

Cenik: stran 77.

vila mirenza 3*
Lega: v bližini naselja Slovenska plaža, do centra 
mesta in plaže 350 m. Plaža: prodnata oddaljena 350 
m, primerna tudi za otroke. Bazen: manjši notranje/
zunanji bazen. Nastanitev: App 2+2 dve dvoposteljni 
sobi, dnevni prostor, s kuhinjsko nišo.  
V sobah in apartmajih: klimatska naprava, cabel TV, 
manjši hladilnik, telefon, kopalnica (sušilec za lase), 
balkon.  

Internet: Wi-Fi na recepciji brezplačno.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk.  
Ostala ponudba: recepcija, savna, terasa, manjši 
fitnes, najem jacuzzija (za doplačilo), parkirišče.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletni naslov: www.hotelmirenzabudva.com

Cenik: stran 77.

primer sobe

primer sobe

za zgodnje 
prijave

-15%

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 28.2.2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30.4.2016

AKCIJA: 
• 7=6 in 14=12 v terminu 1. 5. – 31. 5. in 1. 10. – 31. 10. 2016

črna gora

http://www.kompas.si/
http://www.avalaresort.com/
http://www.hotelmirenzabudva.com/
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Bečići črna gora

hotel dolce vita 3*
Lega: v sami bližini morja, oddaljen od plaže Bečići 
samo 200 m  
Plaža: prodnata oddaljena 200 m, primerna tudi za 
otroke.  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, SAT TV, mini 
bar, sef, telefon, kopalnica (sušilec za lase), balkon. 
Prehrana: samopostrežni zajtrk.  

Ostala ponudba: recepcija, loby bar, restavracija, 
savna, terasa, manjši fitness.  
Šport in zabava: za doplačilo namizni tenis, biljard. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletni naslov: www.dolcevita.me

Cenik: stran 78.

primer sobe

aparthotel bella vista 4*
Lega: ob cesti, blizu plaže Bećići (oddaljena 100 
m). Plaža: peščena plaža, odddaljena cca. 200 m. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, mini bar, 
SAT TV, sef, kopalnica (sušilec za lase), balkon. • 
Nastanitev (apartma): klimatska naprava, SAT TV, 
kuhinjska niša, kopalnica (sušilec za lase). Internet: 

Wi-Fi na recepciji za doplačilo. Ostala ponudba: 
restavracija, kava bar, fitnes, savna, jacuzzi, varovano 
parkirišče. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. Spletni 
naslov: www.bellavista.me

Cenik: stran 78.

primer sobe

črna gora

http://www.kompas.si/
http://www.dolcevita.me/
http://www.bellavista.me/
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Bečići

črna gora

hotel tara sentido 4*
Lega: Bečići, nedaleč od peščene plaže.  
Plaža: plaža z ležalniki in senčniki (za doplačilo), 
vodni športi (za doplačilo), bar na plaži.  
Bazen: zunanji bazen s teraso za sončenje. Ležalniki 
in senčniki (omejeno število).  
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, telefon, SAT 
TV, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase), francoski 
balkon, možnost tudi družinskih sob. Internet: Wi-Fi 
na recepciji brezplačno.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 

Hotelska ponudba: recepcija, dvigalo, klimatizirana 
restavracija, aperitiv bar s teraso, kavarna, TV soba, 
trgovina s spominki, parkirišče.  
Šport in zabava: za doplačilo igrišča za tenis, mali 
nogomet in košarko, mini golf, namizni tenis, odbojka 
na plaži.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletni naslov: www.tara-hotel.com

Cenik: stran 78.

primer sobe

črna gora

priporočamo

http://www.kompas.si/
http://www.tara-hotel.com/
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hotel queen of montenegro 4*
Lega: Bečići, na vzpetini, nedaleč od peščene plaže. 
Plaža: peščena plaža oddaljena 200 m z ležalniki 
in senčniki (omejeno število), vodni športi (za 
doplačilo), bar na plaži. Bazen: zunanji bazen s teraso 
za sončenje, ležalniki in senčniki (omejeno število), 
notranji bazen. Nastanitev: v sobah klimatska 
naprava, telefon, SAT TV, mini bar, sef, kopalnica 
(sušilec za lase), balkon.  
Internet: Wi-Fi za doplačilo.  
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja. 

Hotelska ponudba: recepcija, dvigalo, klimatizirana 
restavracija, aperitiv bar, internetni kotiček, frizerski 
salon, casino. Wellnes: za doplačilo savna, fitnes, 
masaže, spa tretmani, manikura, pedikura.  
Šport in zabava: za doplačilo nogomet, košarka, 
odbojka, vodni športi.  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletni naslov: www.queenofmontenegro.com

Cenik: stran 79.

hotel iberostar bellevue 4*
Lega: hotel na obali (Bečići), oddaljen 2 km od Budve.
Plaža: peščena (50 m). Ležalniki in senčniki (za 
doplačilo). Bazen: zunanji bazeni s sladko vodo, tudi 
otroški, notranji bazen v okviru wellness centra, ob 
bazenu velik vrt, ležalniki in senčniki brezplačno 
(omejeno število), kopalne brisače za doplačilo. 
Nastanitev: v sobah klimatska naprava, telefon, mini 
bar, SAT TV, sef, kopalnica (sušilec za lase), balkon 
ali terasa. Internet: Wi-Fi v sobah in na recepciji za 
doplačilo. Prehrana: all Inclusive – glej opis.  
Hotelska ponudba: 3 restavracije, 4 all Inclusive bari, 

3 plačljivi bari, kavni bar, bar s hotelsko animacijo, 
otroško igrišče, mini-market, ambulanta, lekarna, 
frizer, pralnica, prodajalna spominkov, v bližini hotela 
banka, zlatarna in pošta, parkirišče.  
Šport in zabava: all inclusive - tenis igrišča od 10.00 
do 15.00, namizni tenis, košarka, odbojka na mivki, 
animacija in zabavni program. Za doplačilo vodni 
športi. Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.iberostar.com

Cenik: stran 78.

Bečići črna gora

primer sobe

črna gora

http://www.kompas.si/
http://www.queenofmontenegro.com/
http://www.iberostar.com/
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Petrovac

hotel castellastva 4* 
Lega: Petrovac, 18 km do Budve.  
Plaža: oddaljena cca 100 m, prodnata in peščena. 
Bazen: zunanji bazen.  
Nastanitev: v vsaki sobi klimatska naprava, SAT 
TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase). 
Internet: Wi-Fi za doplačilo.  
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, 
restavracija a la carte, aperitiv bar, fitnes, igranica za 
otroke, parkirišče (za doplačilo).  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.  
Spletna stran: www.hgbudvanskarivijera.com

Cenik: stran 79.

primer sobe

črna gora

http://www.kompas.si/
http://www.hgbudvanskarivijera.com/
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Petrovac

hotel ville oliva 4*
Lega: Petrovac, 18 km do Budve.  
Plaža: oddaljena cca 50 m, prodnata in peščena. 
Bazen: zunanji bazen.  
Nastanitev: v vsaki sobi klimatska naprava, SAT 
TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica (sušilec za lase). 
Internet: Wi-Fi brezplačno (v glavni zgradbi). 
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja.  

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, 
restavracija a la carte, aperitiv bar, fitnes, otroško 
igrišče, parkirišče (za doplačilo).  
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.vileoliva.com

Cenik: stran 79.

primer sobe

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31.12.2015
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30.4.2016

OTROCI:
• drugi otrok do 12. leta BREZPLAČNO

do 12. leta 

BREZPLAČNO za zgodnje 
prijave

-15%

črna gora

http://www.kompas.si/
http://www.vileoliva.com/


 Kompasovi družinski klubi

KOMPASOVI  

KLUBI

 Kompasovi družinski klubi
Spremljajte Kompasove družinske klube na:

ZLATI

ZLATI KLUB PROGRAM:
• Jutranja rekreacija 
• Glasbeni kviz
• Popoldanska tombola
• Karaoke
• Ustvarjalne delavnice 
• Raziskovanje okolice z 

animatorjem
• Plesni večer

11. 6. - 25. 6. 2016
27. 8. - 10. 9. 2016

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

25. 6. - 27. 8. 2016

DRUŽINSKI

PROGRAM ZA OTROKE IN  
MLADOSTNIKE: 
Mini & Cici & Maksi klub
• tematsko obarvane ustvarjalne 

delavnice  
• iskanje gusarskega zaklada 
• pravljično obarvane urice 
• podelitev diplom vsem 

udeležencem

PROGRAM ZA CELO DRUŽINO: 
Športna rekreacija 
• dnevna športna animacija 
• vodna aerobika
• sprehod do mesta
• Kompasijada –igre za celo 

družino
• izleti za doplačilo 

VEČERNA ANIMACIJA:
• vsak večer otroški mini disko 

* Opomba: klubski program bo izveden ob najmanj 50 
prijavljenih gostov in v primeru nezadostnega števila 

prijavljenih gostov cene vključujejo samo hotelsko storitev 
oz. se program izvaja v skrčeni obliki. 

Sutomore
Kompasova informativna točka
Kompasov predstavnik
Kompasov animator



hotel sato 4* 
Lega: Sutomore, ob plaži. 
Plaža: peščena pod hotelom 20m. 
Nastanitev: v vsaki sobi klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, kopalnica (sušilec za lase), balkon. 
Internet: wifi-brezplačno v celotnem hotelu.
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, aperitiv 
bar, parkirišče, sky bar, restavracija Lungo mare. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.satoresort.com

Cenik: stran 79.

Sutomore

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 30 % popust za zgodnje prijave do 31.12.2015
• 15 % popust za zgodnje prijave do 28.2.2016
• 10 % popust za zgodnje prijave do 30.4.2016

OTROCI:
• en otrok do 12. leta BREZPLAČNO

primer sobe

za zgodnje 
prijave

-30%do 12. leta 

BREZPLAČNO

KOMPASOV

BREZPLAČNO

NA POT

www.kompas.si  181

http://www.satoresort.com/
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Bar

hotel princess 4* 
Lega: ob plaži, Bar. 
Plaža: prodnata pod hotelom 20 m. 
Bazen: notranji bazen, zunanji bazen.
Nastanitev: v vsaki sobi klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, kopalnica (sušilec za lase), balkon. 
Internet: wifi brezplačno.
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, aperitiv 
bar, snack bar, wellness (savne, fitness), teniška 
igrišča.
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hotelprincess-montenegro.com

Cenik: stran 79.

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE:
• 15 % popust za zgodnje prijave do 31.5.2016 (za termin: 

1.7.-15.9.2016, min. stay 7 noči)

primer sobe

za zgodnje 
prijave

-15%do 7. leta 

BREZPLAČNO

črna gora

http://www.kompas.si/
http://www.hotelprincess-montenegro.com/
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hotel mediteran 3*
prenovljen v letu 2013
Lega: Ulcinj.
Bazen: zunanji bazen z razgledom na staro jedro 
mesta Ulcinj. 
Nastanitev: v vsaki sobi klimatska naprava, SAT TV, 
telefon, mini bar, kopalnica, balkon. 
Internet: wifi brezplačno
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, zunanja 
terasa z barom, parkirišče brezplačno. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.hotel-mediteran.com

Cenik: stran 80.

hotel otrant 4* & vila otrant 3*
Lega: Eleganten hotel Otrant Beach se nahaja 3 km 
od starega dela mesta Ulcinj.
Plaža: lastna peščena plaža 60-100 m oddaljena. 
Bazen: notranji bazen, velik zunanji bazen, manjši 
zunanji bazen za otroke. 
Nastanitev: sobe v Hotelu Otrant 4*: klimatska 
naprava, SAT TV, kopalnica, balkon. V Vilah Otrant 3*: 
nahajajo se blizu hotela Otrant imajo, klima, SAT TV, 
kopalnica, balkon. 
Internet: wifi brezplačno v sklopu hotela, v sobah za 
doplačilo. Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja. 

Šport in zabava: na plaži veliko možnosti športnih 
aktivnosti. V sklopu nastanitve lahko igrate odbojko 
in košarko.
Hotelska ponudba: recepcija, restavracija, grill 
restavracija, dvigalo, masaže, savne, jacuzzi, turški 
hammam, bar na hotelski plaži, večerna animacija, 
animacija za otroke. 
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni. 
Spletna stran: www.otrantbeach.com

Cenik: stran 80.

Ulcinj

primer sobe v hotelu

Hotel Otrant

Vile Otrant

primer sobe

do 7. leta 

BREZPLAČNO

črna gora

http://www.kompas.si/
http://www.hotel-mediteran.com/
http://www.otrantbeach.com/


oglas Kompas zima.indd   1 7/30/2015   2:43:51 PM



Poiščite nas!
Informacije in rezervacije

 info@kompas.si ·  www.kompas.si ·  turistična agencija Kompas ·  @Kompas_1951

Potovalne storitve po vaši meri
KOMPAS MYWAY • 01 2006 318 • 04 2014 260 • myway@kompas.si

Letalske vozovnice in poslovna potovanja
KOMPAS POSLOVNI CENTER • Miklošičeva ul. 11, Ljubljana • 01 2006 340 • 01 2006 341 • avio@kompas.si

KOMPAS POSLOVNO KONGRESNA AGENCIJA • Pražakova ul. 4, Ljubljana • 01 2006 311 • congresses@kompas.si
 City Center Kompas & Kompas Poslovni center Ljubljana • Miklošičeva ul. 11, Ljubljana • 01 2006 340 • corporate@kompas.si

Sejmi in strokovna potovanja
Pražakova ul. 4, Ljubljana 01 2006 151 • 01 2006 315 • sejmi@kompas.si

KOMPAS LJUBLJANA
Slovenska c. 36
01 2006 222 - aranžmaji, vizumi
slovenska@kompas.si
01 2006 231 - letalske voz.
avio@kompas.si

KOMPAS LJUBLJANA
Pražakova ul. 4
01 2006 333 - aranžmaji in 
ladijske voz.
prazakova@kompas.si

KOMPAS LJUBLJANA
Lufthansa City Center
Miklošičeva ul. 11
01 2006 340 - letalske voz.
avio@kompas.si

KOMPAS LJUBLJANA
BTC-hala A, Šmartinska 152 
01 5206 900
btc@kompas.si

KOMPAS DOMŽALE
Ljubljanska 82
01 7295 070
domzale@kompas.si

KOMPAS KRANJ
Slovenski trg 6
04 2014 261 - aranžmaji
04 2014 261 - letalske voz.
kranj@kompas.si 

KOMPAS MARIBOR 
Titova c. 2 a
02 2346 955 - aranžmaji
02 2346 954 - letalske voz.
maribor@kompas.si

KOMPAS ŠKOFJA LOKA 
Kapucinski trg 8
04 5111 770 - aranžmaji
04 5111 770 - letalske voz.
skofjaloka@kompas.si

KOMPAS KOPER 
Pristaniška ul. 17
05 6630 584 - aranžmaji
05 6630 585 - letalske voz.
koper@kompas.si

KOMPAS NOVA GORICA 
Delpinova ul. 7 a
05 3358 012 - aranžmaji
05 3358 011 - letalske voz.
novagorica@kompas.si

LAST MINUTE CENTER  
Sežana
Partizanska c. 17
05 7301 210
sezana@lastminutecenter.si

Potovalni servis

Kompas klicni center  01 2006 111 • booking@kompas.si
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