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s chorvatskou polopenzí jen 100 m od oblázkové pláže 

  

Město je největším a velmi oblíbeným letoviskem na celé 

Istrii, protože poskytuje kvalitní služby a má největší 

ubytovací možnosti. Poreč má osm tisíc stálých obyvatel a 

patří k němu 400 metrů vzdálený ostrov Sveti Nikola. 

Výhodou Poreče je poloha hotelových komplexů, které se 

nachází mimo jeho střed. Příroda je kolem hotelových 

aglomeracích krásná a bohatá. Borovicové háje sahají 

většinou až k moři. Pokud se sem vypravíte autobusem, 

nemusíte být zklamaní, že se nepodíváte do vzdálenějšího 

centra. Dopravu mezi jednotlivými oblastmi zajišťuje 

autovláček vyjíždějící z náměstí Svobody. Jeho jízdné je 

cca 10 kun. Také zde funguje veřejná doprava z Poreče, 

která končí svoji trasu až ve Vrsaru. 

Hotel Delfin** se nachází v letovisku Poreč v zátoce Zelena 

Laguna. Zdejší pláž je oceněná Modrou vlajkou a díky své 

čistotě se stala vyhlášenou po celé Istrii. Centrum města se 

nachází do 5 km od hotelu a v blízkosti hotelu je autobusová 

zastávka, můžete tedy využít autobusové linky a svézt se do 

centra města. Poreč patří mezi nejvíce navštěvovaná města 

Istrijského poloostrova. Nachází se zde přístav, spojený 

například i s italskými Benátkami. 

Hotel disponuje klimatizovanou restaurací, aperitiv barem, 

plážovým barem, taneční terasou, dále si lze na recepci za 

poplatek zapůjčit trezor, nebo si odpočinout v TV sále. K 

dispozici je také kadeřnický salon, směnárna, kongresové 

prostory a prodejna suvenýrů. WiFi připojení zdarma v je hotelové hale. K hotelovému areálu patří venkovní 

bazén s mořskou vodou a v sezoně 2018 byl nově otevřen Sprax Park hotelu Delfin – vodní atrakce, které 

nadchnou jak děti tak dospělé svými vodotrysky s barevnými efekty. Park se skládá z dětského bazénu s 

https://www.chorvatsko-manie.cz/24775-istrie
https://www.chorvatsko-manie.cz/24907-vrsar
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tobogány a zónou pro nejmenší. Lehátka a slunečníky 

kolem bazénu jsou zdarma (omezené množství). Hotel 

nabízí menší dvoulůžkové pokoje (13 m2) s možností 

přistýlky (jen pro dítě) Každý pokoj disponuje 

sprchou/WC, telefonem, balkónem. Mořskou stranu si lze 

připlatit. To však neznamená, že z pokoje uvidíte na 

moře. Kolem hotelu jsou stromy, které mohou bránit ve 

výhledu.   

Pokoj 2 + 1 (Jedna místnost s dvěma plnohodnotnými lůžky a s možností jedné přistýlky)

 Plnohodnotné lůžko pro osobu nad 14 let  11.850 Kč 

 Plnohodnotné lůžko pro osobu 5 – 13,99 let 8.600 Kč 

 

 Přistýlka pro dítě 5 – 11,99 let   3.900 Kč 

 Přistýlka pro dítě 12 – 17,99 let   9.800 Kč  

 

 Dítě do 4,99 let bez nároku na lůžko se stravou 2.300 Kč  

Upozorňujeme, že přistýlka není vhodná pro dospělé osoby.  

Pokoj 2 + 2 (Dvě místnosti - jedna místnost disponuje manželskou postelí. V druhé místnosti jsou přistýlky.)  

 Plnohodnotné lůžko pro osobu nad 12 let  15.950 Kč 

 Plnohodnotné lůžko pro osobu 5 – 11,99 let 15.950 Kč 

 

 Přistýlka pro osobu 5 – 17,99 let   4.700 Kč 

 

 Dítě do 4,99 let bez nároku na lůžko se stravou 2.300 Kč  

Upozorňujeme, že přistýlka není vhodná pro dospělé osoby.  

U rodin s více členy se prostřednictvím emailu či telefonicky domluvíme, jak pokoje nakombinujeme.  

7x ubytování ve 2 – 4 lůžkových pokojích, autobusovou dopravu ze Dvora Králové do Poreče a zpět, 

chorvatskou polopenzi (snídaně a večeře formou bufetu), služby delegáta, spotřebu energií, povlečení, 

ručníky, úklid, pojištění CK proti úpadku, pobytovou taxu, bazén v komplexu hotelu, lehátka v prostorech 

bazénu. 

Nepovinné cestovní pojištění léčebných výloh vč. repatriace a asistenční služby včetně připojištění storna, 

odpovědnosti, úrazu a zavazadel, plážový servis na pláži. 
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 Komplexní pojištění u pojišťovny UNION  

o Typ B – 50 Kč/den/osoba (celkem tedy 500 Kč za pobyt)  

o Typ PANDEMIC – 85 Kč/den/ osoba (celkem tedy 850 Kč za pobyt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obědy formou bufetu na celý pobyt 1.500 kč 

 Animační program pro děti na celý pobyt 500 kč 

 Mořská strana u pokoje 2+1 na celý pobyt – 210 Kč (platí osoba na plnohodnotném lůžku a osoba na přistýlce nad 11,99 let) 

Snídaně i večeře jsou podávány formou bohatého bufetu. Lze přikoupit obědy, které probíhají též formou 

bufetu.  

 

 

 

Svým dětem k pobytu můžete přikoupit Animační program, který probíhá 3x denně 2 – 3 hodiny. Tento 

program zajišťují zkušení vedoucí a pedagogové z DDM Jednička. Program na následující den je vždy 

vyvěšen na předem určeném místě, kde se mohou děti zapisovat. Pokud je dítě na aktivitu zapsané, v daný 

čas za něj přebírá vedoucí zodpovědnost. V tuto dobu je dítě povinné dodržovat předem stanovené pravidla. 

Rodič si může vyzvednout dítě v průběhu programu, avšak po domluvě s vedoucím na dané aktivitě. Rodič 
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je povinný dítě připravit na daný program dle předem známých pomůcek (plavky, lahev s vodou, svačinka 

apod…)  

 Dopolední hodiny – výtvarné aktivity – děti si z dovolené přivezou různé upomínkové předměty 

nebo dárečky pro kamarády. Samozřejmě v případě nepříliš náročné aktivity stihneme „zablbnout“ i 

v moři nebo bazéně.  

 Odpolední hodiny – hry u vody – dětem nabízíme různé hry a aktivity, které si společně po domluvě 

můžeme zahrát ve vodě i na pláži. V případě zájmu, dětem necháváme prostor pro volnou hru a 

fantazii. I přes to platí pravidla a bezpečnost u vody.   

 Večerní hodiny – „táborové“ a sportovní hry – ve večerním chladnějším počasí běháme, luštíme, 

sbíráme, bojujeme o bodíky a smějeme se. Také si rádi kreslíme obrázky, vybarvujeme omalovánky 

nebo hrajeme společenské hry.  

Dle situace lze libovolně aktivity mezi sebou vyměnit.  

Níže uvedená nabídka je platná pro rok 2020. Aktuální pro rok 2021 

bude známá v červnu.  

 Benátky - 80 Eur 

 Fish Picnic - 40 Eur  

 ostrov Brijuni - 70 Eur  

 Plitvice - 85 Eur  

 Istratour - 80 Eur  

 Canoe safari - 95 Eur  

S cestovní kanceláří jsme sjednali následující: 

 

Nárok na zrušení zakoupených služeb bez sankcí/storno poplatků a 

vrácení 100% uhrazené částky v případě omezení vycestování z České 

republiky v souvislosti s rozšířením Covidu 19 lze uplatnit v těchto 

případech:  

1. Hranice ČR, cílové destinace či kterákoliv z tranzitních zemí jsou 

uzavřené  

2. Povinná karanténa při příjezdu do cílové destinace nebo některé z 

tranzitních zemí dle vládních nařízení dotčených destinací (např. MZV, 

MMVR)  

3. Povinnost prokázání se negativním (antigenním, PCR) testem při 

příjezdu do cílové destinace nebo tranzitní země, pokud testy nebudou 

zdarma 

4. Bude-li cestování umožněno pouze osobám očkovaným na Covid – 19. 


