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CROATIA TOUR 2016  
 
 

 Dovolená v oblasti Zelená Laguna (Poreč) s I.S.C. Sports a CK IDEAL – TOUR PRAHA 

 
 

Pokračujeme v krásné tradici oblíbené dovolené pro 
všechny – spojené se sportovním vyžitím pod názvem 

 
 

CROATIA TOUR 2016  
 

 

2.7. – 9.7. 2016 
 
 
 

SPORTOVNÍ PROGRAM PRO FIRMY: 
 
F O T B A L O V Ý    T U R N A J   „C R O A T I A   C U P“ 
 

 fotbalový turnaj je naplánován na dny pondělí, úterý a středa, vždy v dopoledních hodinách (9 – 12 hod.) 
 hrací doba je 2 x 10 minut  
 počet hráčů 5 + 1 brankář 

 
 
 
A E R O B I C   

 

 cvičení aerobicu s profesionální cvičitelkou 

 
 

 Zelená laguna nabízí další sportovní vyžití – plážový volejbal, vodní sporty, 
stolní tenis, tenis… 
 
 

 Čtvrteční večer bude zakončen již tradičním večírkem (afterparty). Jeho 
součástí bude i vyhlášení vítězů. 



Poreč je nejpříjemnějším a nejnavštěvovanějším turistickým střediskem Istrie. Jeho předností je otevřené 

moře s velmi členitým pobřežím, hojnost borových lesů a středomořské vegetace, čilý společenský a zábavný 
život s řadou restaurací, kaváren, cukráren.  
 

Zelená Laguna je jednou z nejhezčích oblastí Porečské 

riviéry. Je výborně sladěna s okolní přírodou. Poskytuje služby 
ubytování, stravování, sportovní i společenské zázemí na 
vysoké úrovni.  
 
 

HOTEL DELFÍN ** -  Zelená Laguna 
Velmi oblíbený a žádaný příjemný hotel 

na břehu moře s polopenzí (švédské stoly) 
 

Poloha:  na klidném slunečném poloostrově, v zeleni borovic,  

u moře a pár kroků od centra Zelené Laguny. 

Ubytování v renovovaných  dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, ručníky, osuškami, denním 

úklidem, popř. balkónem. Možnost objednat i rodinný pokoj, apartmá  1/2 + 2, balkon, orientace mořská strana 
(2 dvoulůžkové pokoje, 4 řádná lůžka, společná  sprcha + toaleta). . 

Vybavení:  restaurace, bar, kavárna, směnárna, butik, TV místnost, bazén, slunečníky, lehátka, dětské 

hřiště, aj. Animační programy pro děti i dospělé. Před hotelem parkoviště pro auta. 

Stravování:   formou polopenze, snídaně i večeře - bohaté a chutné, podáváno formou  „švédské stoly“.   

Pláže:  upravené přírodní travnaté a oblázkové místy s navezeným pískem jsou od hotelu vzdáleny   

50 - 100 m. Kamenná plata, převlékací kabinky, stánky s občerstvením, piniový háj – blahodárný stín.                           
 

                                                                                                                                            Cena za 1 osobu v 1/2 pokoji - sprcha, toaleta:                  
                                                                                                         

                                                                                                                                  Cena:    9. 490 Kč / dospělá osoba v 1/2 pokoji DU,WC 
                                      4.690 Kč / dítě 0 - 6,99 let na řádném lůžku  

      6.490 Kč / dítě 7 - 13,99 let na řádném lůžku            

                                      7.390 Kč / dítě 14 - 17,99 let na řádném lůžku 
                                 

                                                                            Cena za 1 osobu v 1/2 pokoji - sprcha, toaleta, balkón, park: 

   

                                                       Cena:    9.990 Kč / dospělá os. v 1/2  DU, WC  pokoji s balkónem, park   
       ZDARMA  / dítě 0 - 11,99 let na přistýlce v 1/2+1 pokoji se 2 dospělými osobami 

                         4.990 Kč / dítě 12 - 13,99 let na přistýlce 1/2+1 a  dítě 0 - 6,99 na řádném lůžku 
                         7.790 Kč / dítě 14 - 17,99 let na přistýlce v 1/2+1   
     

 Cena za 1 osobu v 1/2 pokoji - sprcha, toaleta, balkón orientace na mořskou stranu:       
 

Cena:  10.450 Kč / dospělá os. v 1/2  DU, WC  pokoji s balkónem, orientace moře  
                       ZDARMA Kč / dítě 0 - 11,99 let na přistýlce v 1/2+1 pokoji se 2 dosp. os. 
                        5.350  Kč / dítě 12 - 13,99 let na přistýlce A dítě 0 - 6,99 na řádném lůžku 
                        8.350 Kč / dítě 14 - 17,99 let na přistýlce v 1/2+1 pokoji  
 

 

Cena za 1 osobu v 1/2+2  rodinný pokoj - sprcha, toaleta, balkón orientace na  mořskou stranu:        

 Cena: 10.990 Kč / dospělá os. v 1/2 +2 DU, WC  pokoji s balkónem, orientace moře  
Musí být jen řádná lůžka !!!! Přistýlka zde není možná. 

5.890 Kč / dítě 0 – 13,99 let na řádném lůžku                  
                                                                                                      
 
 

                                                                                                  Příplatek plná penze – obědy švédské stoly – 1.770 Kč  osoba / týden.    
 

Cena zahrnuje:   7 x ubytování, 7 x polopenze snídaně a večeře švédské stoly, pobytová taxa, 

ložní prádlo, denní úklid, výměna ručníků a osušek, přihlašovací poplatek, služby delegáta.    
 

Cena nezahrnuje:   doprava, možnost zajištění autokarové dopravy za příplatek 2.100,- Kč 



APARTMÁNY ASTRA **  –  Zelená Laguna   Kvalita  soukromí !    

  Doporučujeme vč. polopenze !! 
 
 

Poloha:  uprostřed klidného poloostrůvku, v piniovém  

háji u centra Zelené Laguny. 

Ubytování:  jednopatrové vilky se čtyřlůžkovými  

apartmány APT 4. Možnost 1 přistýlky = apartmá pro 5 
APT 4+1. Přistýlka o velikosti 170 x 65 cm  

Vybavení:  2 ložnice s  ložním prádlem, kuchyně  

lednička, sporák, nádobí. TV+SAT, telefon, fén,  
sociální zařízení, ručníky, osušky, terasa nebo balkón.  
V blízkosti je supermarket, pizzerie, restaurace, pivnice,  

kavárny, cukrárny, velký sportovní areál – tenisové kurty, 
minigolf, hřiště na volejbal, vodní sporty včetně vodního  
lyžování. Parkoviště pro osobní auta. 

 

Stravování:   vlastní nebo polopenze - bohaté švédské stoly v nedalekém hotelu Delfín. 

Ubytování s polopenzí  je cenově velmi výhodná nabídka pro rodiny, mladé lidi, sportovce, 
zájmové skupiny, kolektivy a další.     
 

Pláž: přírodní, oblázková s pozvolným přístupem do vody, pro děti písčitá s dětským koutkem, 

vzdálená 50 – 150 m od apartmánů.  
 

 
                      Cena za celé apartmán APT 4  a  APT 4 + 1 / týden so-so / v Kč        

období 

ASTRA 
2.7. – 9.7. 

2016 

Cena za celé 
apartmá 

APT4 

(bez stravy) 

Cena za celé 
apartmá 
APT 4 +1 

(bez stravy) 

2.7. - 9.7. 
 

25.990 28.990 

 

 

Příplatek za polopenzi (snídaně + večeře) v hotelu Delfín: 2.890 Kč/os./týden 
               Dítě 0 - 3,99 let  =  polopenze ZDARMA 

               Dítě 4 - 11,99 let = 1.650 Kč / týden  
 
 

Cena zahrnuje:  7 x ubytování, pobytová taxa, ložní prádlo, ručníky, osušky (výměna jednou za 

pobyt), spotřeba vody, elektřiny a plynu, závěrečný úklid, přihlašovací poplatek, služby delegáta.   
 
 

 

Cena nezahrnuje:   doprava, možnost zajištění autokarové dopravy za příplatek 2.100,- Kč 

 
 
 

 
 
 

 

 



HOTEL  ZORNA ***  -  Zelená Laguna   ALL INCLUSIVE !   

    Klimatizace !   Pro náročné !  

 
Poloha: centrum Zelené Laguny, přímo u moře. 

Ubytování: 1- nebo 2- lůžkové pokoje.  

Klimatizace, telefon, TV+SAT, fén, ložní prádlo, ručníky, 

osušky, sprcha a toaleta. Lednička a trezor za poplatek. 
Možnost 1 přistýlky  v pokojích na mořskou stranu. 

Vybavení: terasa s bazénem se sladkou vodou, aperitiv bar, 

kavárna, restaurace, obchod se suvenýry, směnárna, animační a sportovní programy.V blízkosti je 
rozlehlý sportovní areál, obchody, pošta, banka, restaurace, cukrárny, pěší zona  aj. 

 

Stravování:              ALL INCLUSIVE: 
- snídaně, obědy i večeře – bohaté švédské stoly 

- odpolední svačina 16:30 – 17:30 hod. 
- večerní občerstvení 22:00 – 23:00 hod. 
- k obědu i večeři je podáváno víno, pivo, nealko nápoje, káva, čaj 

- u baru od 8:00 – 23:30 hod. místní alko i nealko nápoje, káva 

-           Klienti musí po celou dobu pobytu nosit identifikační náramek. 
 

 

Služby v ceně all inclusive ZDARMA: ( po předešlé rezervaci na recepci ): 

tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, půjčování kol, basketbal, squash, vodní šlapadlo, 

petanque. V hotelu: billiar, šipky, různé stolní hry ( šachy, domino, karty ).  

Organizované turnaje: stolní tenis, plážový volejbal a další.    

Zábava a animace: 4x týdně denní a večerní animace pro děti i dospělé, sportovní animace 

každý den. 

Pláž:  před hotelem, oblázková s pozvolným přístupem, ale i přírodní travnatá, místy kamenná plata 

na slunění. Na pláži sprchy, převlékací kabiny, půjčovna lehátek, aj. 
 

Cena za 1 osobu v 1/2  vč. All inclusive 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cena zahrnuje: 7 x ubytování,  7 x stravování ALL INCLUSIVE,  pobytová taxa, ložní prádlo, 

denní úklid, výměna, ručníků a osušek, přihlašovací poplatek, služby delegáta.  
 

 

Cena nezahrnuje:   doprava, možnost zajištění autokarové dopravy za příplatek 2.100,- Kč 

 

 

             ZORNA 2.7. – 9.7.2016 
 

Dospělá osoba  v 1/2 pokoji  
              DU,WC, MS 
 

15.300 Kč 

Dítě 0 - 13,99 let na přistýlce se  
       2  dospělými osobami  
 

2.000 Kč 

Dítě 14 - 17,99 let na přistýlce   
 

12.050 Kč 



 

HOTEL  LAGUNA ISTRA*** - Zelená Laguna    

 

    Klimatizace ! Nápoje !            LUXUSNÍ KLIMATIZOVANÝ  
                                              HOTEL 

 
 

                                                                       Poloha: centrum Zelené Laguny  na mírném  
                                                                                   návrší, od hotelu se otvírá nádherný výhled  
                                                                                   na celou Zelenou Lagunu a širé moře …  
                                                                                   Ubytování: klimatizované moderně zařízené    

                                                                                   dvoulůžkové pokoje, telefon, TV+SAT, fén,  
                          sociální  zařízení. Lednička a sejf pronájem  

                                                                                   za poplatek. Možnost přistýlky. 
                                                                                   Pokoje orientované na moře mají balkón. 

          
 

        

        Stravování:   polopenze - bohaté švédské stoly.  U večeře jsou podávány NÁPOJE    

                    džus, voda, víno, pivo  ZDARMA. Tématická večeře 1x týdně.  

      Vybavení:   terasa s bazény se sladkou vodou,  restaurace, bar, kavárna, TV místnost.   .            

                    Animační programy - hudba, tanec 

          Pláž:             příjemná oblázková do cca 150 m od hotelu. Sprchy, převlékací kabiny,               

                               půjčovna lehátek,  sportovních potřeb, restaurace, občerstvení apod.   
 
 

Cena za 1 osobu v 1/2  vč. polopenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Cena zahrnuje: 7 x ubytování,  7 x polopenze švédské stoly + u večeře NÁPOJE 

ZDARMA, pobytová taxa, ložní prádlo, denní úklid, výměna, ručníků a osušek,  
přihlašovací poplatek, služby delegáta.  
 

 

Cena nezahrnuje:   doprava, možnost zajištění autokarové dopravy za příplatek 2.100,- Kč 

 
 

 

 

 

 

LAGUNA ISTRA 

 

2.7. – 9.7.2016 

Dospělá osoba v 1/2 pokoji DU,WC    
                   standard 12.990 Kč 

Dítě na přistýlce 0 - 11,99    1.000 Kč 

Dítě na přistýlce 12 - 13,99 let    6.490 Kč 

Dítě 14 -17,99 let na přistýlce    9.990 Kč 

Dospělá osoba  v 1/2 pokoji  
DU,WC, B, MS 13.690 Kč 

Dítě na přistýlce 0 - 11,99 let    1.400 Kč 

Dítě na přistýlce 12 - 13,99 let 
 
Dítě 14 -17,99 let na přistýlce 

   6.890 Kč 
 

 10.690 Kč 
 


