
                                                     RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář 
                                                     Zlatnická 7, Praha 1, tel. 739 356 390, 235 310 114 
                                                                     www.toulkyevropou.cz    kolektivy@toulkyevropou.cz 

ve spolupráci se 101 CK Zemek. s.r.o. Stará Boleslav 
 
 

POREČ – Zelena laguna, hotel Delfin**  
 

 

Termín: pátek 25.srpna – neděle 3. září 2023  
 
 

 
 

INFORMACE O ZÁJEZDU 
 
 
 

Poreč – největší středisko cestovního ruchu na Istrii pozoruhodné množstvím historických památek; 5 km 
jižněji bylo vybudováno skvěle vybavené středisko  
 
 

Zelena Laguna – ráj pro každého s řadou restaurací, kaváren, cukráren, grill–teras s hudbou, kasinem; 
možnost provozovat různé sporty - 19 tenisových kurtů, hřiště pro volejbal, košíkovou, kopanou, stolní 
tenis, asfaltové dráhy pro IN-LINE a další. Spojení do Poreče je lodí nebo turistickým vláčkem.  
 

 

Hotel Delfín – nejblíže k otevřenému moři ze všech hotelů v Zelene Laguně.  
Centrum hotelu tvoří rozlehlá recepční část v přízemí s odpočinkovými prostory a s prostory pro 
zavazadla, sociálním zařízením, prodejnou suvenýrů, trafikou a Café barem s terasou. V 1. patře jsou tři 
velké restaurace, v suterénu taneční kavárna, konferenční sál a místnost pro cvičení a relaxaci.  
Ubytovací část hotelu má šest navzájem propojených křídel, každé má vlastní výtah. Jednolůžkové a 
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky / skládací lůžko, všechny s balkonem.  
Pokoje jsou všechny renovovány – nové podlahy, okna, nový nábytek, závěsy. Hotel má i dostatečné 
množství rodinných pokojů pro 4 osoby: dva dvoulůžkové pokoje propojené vnitřními dveřmi. Rodinné 
pokoje mají všechna 4 řádná lůžka.  
Pláže jsou oblázkové, kamenité, s pozvolným vstupem do vody. Pro děti je nově vybudovaná ohraničená 
část pláže se sypkým pískem. K dispozici jsou velké upravené prostory na slunění, dá se ležet i v 
borovicovém háji ve stínu, vzdáleném cca 100 m od hotelu. Pláž má svoje sprchy, sociální zařízení i 
převlékací kabinu. Na pláži je jedna větší restaurace Beach Bar a Sport Laguna Delfin, jehož součástí je 
vybavení pro stolní tenis, střelbu, minigolf, vodní sporty.  
Hotel má venkovní bazén s mořskou vodou a terasou, kde ve večerním čase probíhají animační 
programy. Na této terase je otevřen snack bar. Na venkovní bazén navazuje dětský bazénový komplex se 
skluzavkami a dalšími vodními atrakcemi. Pod bazénem je k dispozici dětské hřiště. K širšímu 
sportovnímu vyžití je k dispozici řada dalších aktivit v rámci Zelene Laguny.  
Klienti mohou využít bezplatné WI-FI připojení k internetu v hale hotelu. 
Pro různé druhy skupinových cvičení a podobných aktivit jsou k dispozici tři různé cvičební plochy (jedna 
z nich poblíž sportovní haly  je i v tomto letáku ).  
 
 

Cena: balkon na moře / balkon do parku         
10.730 Kč / 10.490 Kč   dospělá osoba ve 2lůžkovém pokoji 
2.500 Kč / 2.500 Kč       dítě do 12 let se 2 dospělými osobami na přistýlce 
6.615 Kč / 6.500 Kč       dítě 12-14 let se 2 dospělými osobami na přistýlce 
9.080 Kč / 8.890 Kč       dítě 14-18 let se 1 dospělými osobami na přistýlce 
6.615 Kč / 6.500 Kč       dítě do 7 let s 1 dospělou osobou na řádném lůžku 
8.260 Kč / 8.090 Kč       dítě 7-14 let s 1 dospělou osobou na řádném lůžku    

11.200 Kč                       dospělá osoba v 1lůžkovém pokoji s balkonem do parku 
 
 

 

Poznámka: u dětí se počítá dosažení věku podle data narození v době pobytu a to do 0,99 (např.11,99). 
 
 

 

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze (švédský stůl), autobusovou dopravu, každodenní úklid 
pokoje, výměna ručníků, závěrečný úklid, pobytová taxa, animace, WI-FI v hale hotelu, lehátka u bazénu, 
služba delegáta, využití cvičební plochy s přípojkou el. proudu, pojištění CK proti úpadku. 

 

Stravování: polopenze – bohatá bufetová snídaně a večeře v nedalekém hotelu Delfín.  

Autobusová doprava: odjezd z Dolního Bousova v pátek 25. srpna / z Poreče v sobotu  
3. září, v cca 19 hodin, odjezdové časy mohou doznat změn a budou před cestou upřesněny. 
 

Možný příplatek 1.880 Kč / obědy – bohatý švédský stůl v hotelu Delfin,  
děti mají procentuální slevy jako při ubytování.  
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 

http://www.toulkyevropou.cz/
mailto:kolektivy@toulkyevropou.cz


Pojištění CK proti insolvenci: 101 CK Zemek s.r.o je pojištěna proti insolvenci dle zákona č. 159/1999 sb. pod 
č. smlouvy 116 4256 u Union pojišťovny, a.s. Bratislava. 
https://www.chorvatskozababku.cz/pojisteni-ck-proti-upadku  
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