
Majówka w Chorwacji - Poreč

Słoneczna Istria w zasięgu ręki – dojazd własny

28.04 – 04.05.2019

Hotel Laguna Materada*** znajduje się w mieście Poreč, ok. 3 km od jego centrum. Odległość od lotniska Pula wynosi 
60 km, samochodem z Warszawy ok. 1200 km.

Hotel Laguna Materada*** to nowoczesny obiekt usytuowany w spokojnym miejscu, z dala od masowej turystyki. 
To doskonałe miejsce dla rodzin. Hotel położony jest nad samym morzem, zaledwie 100 metrów od plaży, dodajmy, 
plaży wyróżnionej Błękitną Flagą. Na terenie hotelu znajduje się 5 kortów tenisowych, boisko do siatkówki, plac zabaw 
a także rozległy teren zielony.

Hotel oferuje klimatyzowane pokoje z balkonem, łazienką i telewizorem z dostępem do kanałów satelitarnych i WIFI.

W hotelu mieszczą się także sale konferencyjne, salon kosmetyczny oraz kantor wymiany walut. 

Za dodatkową opłatą oferowany jest strzeżony parking. 

Wyposażenie pokoju 2 os. typu standard: 19m2

• balkon
• klimatyzacja
• sejf: w cenie
• telefon
• TV sat.

• prysznic
• suszarka do włosów
• WC
• widok od strony parku

Wyżywienie: dwa posiłki w formie bufetu, śniadania i obiadokolacje, kuchnia lokalna i międzynarodowa. 

Do posiłków wybrane napoje bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane), a do kolacji również wybrane 
napoje alkoholowe (piwo, wino)

Cena: 960 PLN/os. w pokoju 2 os.

Cena za pokój 1 os: 1140 PLN

Cena zawiera: 6 noclegów, wyżywienie – 2 posiłki dziennie (6 śniadań, 6 obiadokolacji)

Zniżki dla dzieci w pokoju 2 os.: dostawka dla dziecka do lat 4 – 100%, 4-7 lat – 70%, 7-14 lat – 50 %, 14-18 lat – 20%

Zniżki dla dzieci w pokoju z 1 os. dorosłą.: dostawka dla dziecka do lat 4 – 50%, 4-7 lat – 50%, 7-14 lat – 30 %

Możliwość transportu zorganizowanego – samolot + transfer lub autokar. Informacje na zapytanie.



Poreč – urocze miasteczko
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