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Kazalo vsebine

Dobro je vedeti ...

POPUST ZVESTOBE ZA PRIJAVO DO 15.02.2022

Vsi gostje, ki boste rezervacijo iz kataloga Jadran 2022 
izvršili do 15.02.2022 boste ob vplačilu 30% akontacije 
deležni dodatnega popusta  v višini 5 % vrednosti 
osnovnega aranžmaja, razen pri aranžmajih, kjer je to 
posebej navedeno.  Popust lahko uveljavite le v naših 
poslovalnicah ali z naročilom prek spletne strani ali 
telefonske prodaje ob plačilu vsaj 30% akontacije.

POPUSTI ZA HITRO PRIJAVO DO 01.05.2022

V nekaterih objektih vam poleg promocijskega popusta 
nudimo še popust v višini 10% ali celo 20% in sicer za 
prijavo do 31.03. ali celo do 31.05.2022
Pogoj za uveljavljanje tega popusta je minimalno  vplačilo 
vsaj 30% zneska aranžmaja. Popust po izteku navedenega 
datuma več ni možno odobriti, tudi če boste naredili 
spremembo aranžmaja, ki je bil označen s popustom. 

POPUSTI ZA OTROKE IN AKCIJE

Posebej vam priporočamo, da ste pozorni na oznake, ki 
označujejo brezplačno bivanje za otroka tudi do 12. ali celo 
do 14. leta starosti. Prav tako je v katalogu več objektov, ki 
nudijo popuste otrokom do 15. ali do 18.leta v višini 30%, 
50% ali celo 70%;

AKCIJE 10% IN AKCIJE 7=6

Pri številnih aranžmajih pa so navedene akcije 10% 
popusta, 5=4, 7=6, 14=11 …Akcije so časovno vezane 
izključno na določene termine in so v določenih primerih, 
kjer je to navedeno, združljive s popustom za hitro prijavo. 
Akcije večinoma niso upoštevane v ceniku, razen kjer je to 
posebej navedeno.

POSEBNOSTI PRI REZERVACIJI APARTMAJEV

Na željo gosta lahko opravimo rezervacijo imenovanih 
apartmajev na vprašanje. Gre za ponudbo apartmajev, ki ni 
zajeta v katalogu Počitnice 2022. Za pripravo ponudbe 
zaračunavamo 20€ akontacije, ki jih v primeru rezervacije 
obračunamo kot akontacijo, v nasprotnem primeru 
akontacija ni povračljiva. 

KATEGORIJE OBJEKTOV

Objekti so kategorizirani z zvezdicami. Kljub številnim 
vsakoletnim obnovam objektov se lahko objekti z istim 
številom zvezdic med seboj razlikujejo. Uradno 
kategorizacijo smo pridobili na osnovi ponudb hotelirjev, ki 
pa se lahko po izdaji kataloga tudi spremeni. O tem vas bo 
pravočasno obvestil naš prodajni referent. 

PRIHOD/ODHOD NA POČITNICE

Pri vsakem aranžmaju smo skrbno zapisali možne dneve 
prihodov, prav tako minimalno število dni, kjer se cena ne 
spremeni. Kar precej objektov omogoča možnost 
vsakodnevnih prihodov, sicer pa velja splošno pravilo 
prihodov ob sredah, sobotah in nedeljah. V objekte se 
lahko v skladu z mednarodnimi uzancami na dan prihoda 
vselite po 14.00 uri, zadnji dan pa je treba objekt zapustiti 
najkasneje do 10.00 ure, vkolikor ni drugače zapisano; 

KRAJŠE IN 10 ALI 11 DNEVNE POČITNICE

Počitnice lahko trajajo tudi dlje kot samo 7 dni. Skoraj pri vseh 
objektih obstaja možnost 10 ali 11- dnevnega bivanja. V tem 
primeru vam priporočamo, da se za počitnice odločite 
čimprej, saj si boste le tako zagotovili želen 10/11- dnevni 
termin. Prav tako velika večina hotelov omogoča tudi krajše 
počitnice, običajno z minimalnim bivanjem 3, 4 ali 5 dni, ne 
glede na oznako v katalogu/ceniku. 

POZEN PRIHOD V OBJEKT

Če boste iz kateregakoli razloga zamudili na počitnice, 
vas prosimo, da nam sporočite med delovnim časom na 
klicni center: 02/564-84-77  sicer pa na mobilno dežurno 
številko: 041/735-965; v nasprotnem primeru lahko 
hotelir ali sobodajalec po mednarodnih pravilih 
namestitev odda naprej.

ZAVAROVANJE V TUJINI

V naših poslovalnicah lahko tudi sklenete zavarovanje in 
mednarodno asistenco v tuj in i  EVROPSKO 
ZAVAROVANJE, prav tako družinsko zavarovanje ali 
posebno paketno zavarovanje za potnike, ki potujete na 
Hrvaško. Zavarovanje lahko sklenete tudi dan pred 
odhodom.

PREDČASEN ODHOD DOMOV

V kolikor boste morali počitnice predčasno prekiniti, 
morate za uveljavljanje povračila razlike neizkoriščenega 
aranžmaja obvezno zahtevati pisno potrdilo recepcije ali 
lastnika apartmaja; v nasprotnem primeru povračila ne 
boste mogli uveljavljati. Morebitno vplačano zavarovanje 
za primer odpovedi ne krije predčasnega odhoda domov.

REKLAMACIJE

Kljub vsem prizadevanjem, da reklamacij ne bi bilo, se 
včasih zgodi kakšna nevšečnost. V ta namen je potrebno 
pomanjkljivosti, ki jih je možno odpraviti na kraju samem, 
rešiti takoj (čistoča sobe, lega sobe, pogled, dodatno 
ležišče …) in sicer s posredovanjem na recepciji, sicer pa 
o tem obvestiti tudi agencijo. V kolikor zapleta ni možno 
rešiti, je treba o pomanjkljivostih zahtevati pisno potrdilo 
in problem zapisati v knjigo pritožb, sicer reklamacije ni 
možno obravnavati. Prav tako ni možno obravnavati 
reklamacije, ki zadeva pomanjkljivosti, katere bi lahko 
bile hitro rešljive na kraju samem.

HVALA ZA ZAUPANJE

Verjamemo, da boste v listanju našega kataloga 
zagotovo našli pravo ponudbo zase in za svojo družino. 
Veseli bomo, če boste zaupali našim izkušnjam in se 
odločili za počitnice z našo agencijo. 

Legenda
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Enostavno do rezervacije 

V NAŠIH POSLOVALNICAH
Rezervacije sprejemamo v vseh naših poslovalnicah: v  Murski Soboti, Mariboru  in Ljutomeru.

PREK  SPLETNEGA PORTALA
Rezervacije lahko izvršite tudi prek spletnega portala  ali po telefonu na telefonske številke www.mojcenter.net
naših poslovalnic. Sodoben sistem vam omogoča oddajo povraševanja ali zavezujoče rezervacije.

TELEFONSKO PREK  TELEFONSKE PRODAJE
Rezervacije lahko izvršite tudi preko telefona na številko 02/564-84-77. Hitro in enostavno bomo uredili vašo 
rezervacijo, brez obiska poslovalnic in ne glede na vaš kraj bivanja! Naši referenti bodo hitro uredili vse potrebno, 
tudi, če se boste za rezervacijo odločili le dan pred nameravanim odhodom!

PRI POOBLAŠČENIH TURISTIČNIH AGENCIJAH PO SLOVENIJI 
Rezervacije sprejema tudi večina slovenskih turističnih agencij po Sloveniji, pooblaščenih za prodajo naših 
aranžmajev. Seznam posameznih agencij boste našli na našem spletnem portalu. 
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Vse cene v katalogu so zapisane v EUR!
Napake v tisku so možne. O morebitnih napakah vas opozori prodajni referent.
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APP
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DEP
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dvoposteljna soba

dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem

triposteljna soba

družinska soba z dvema dodatnima ležiščema

družinska soba z dvema ločenima prostoroma

enoposteljna soba 

balkon

balkon pogled na morje, balkon morska stran

klima

terasa

satelitska televizija v sobi

zajtrk in večerja

zajtrk, kosilo, večerja

zajtrk, kosilo, večerja, pijača (po programu)

najem

apartma

bungalov (samostojna pritlična bivalna enota)

depandansa

hotelsko naselje

turistično naselje

turistična taksa

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net
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T E R M EČA T EŽ, T E RM ET O PO LŠICA ,T E R M EO L IM IA ,T E R M ET U H EL J 6 -7
A N KA R A N ,KO P E R ,IZ O LA 8 -1 0
S T RU N JA N ,P IR A N 1 1 -1 2
PO R T O ROŽ 1 2 -1 6
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Is t ra

KA N E G RA ,U M A G 1 7 -2 2
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LA N T E RN A ,ČE R V A RPO R A T ,PO R EČ 2 5 -3 2
F U NT A N A ,V R SA R 3 2 -3 4
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N O V IV IN O DO LS K I,O T O KKR K 6 4 -7 1
O T O KR A B 7 2 -7 5
O T O KPA G 7 5 -8 0
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KA R LO B A G ,S TA R IG RA D ,Z A TO N ,O T O KV IR 8 1 -8 4
PR IV LA KA ,S A BU N IK E ,P E T RČA N E ,V R SI,Z A D A R 8 4 -9 0
O T O KU G L JAN ,DU G IO T O K 9 1 -9 3
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PA KOŠT A N E ,CR V E N ALU KA ,P IR O V A C ,O T O KM U R T E R 1 0 6 -1 09
V O D ICE ,S R IM A 1 1 0 -1 15
ŠIB E N IK ,P R IM OŠT E N ,T R O G IR ,O T O KČIO V O 1 1 5 -1 22
KAŠT E LŠT A F IL IČ, S P L IT ,O M IŠ 1 2 3 -1 26
O T O KH V A R ,O T O KV IS ,O T O KB RAČ 1 2 7 -1 32
B R ELA ,B AŠKAV O DA ,B AŠKOPO L JE 1 3 3 -1 37
M A KA R S KA ,T UČE P I,PO DG O R A ,ŽIV O G OŠ ČE ,IG RA N E , 1 3 7 -1 42
Z A O S TR O G ,G RA DA C ,D R AŠN ICE ,D R V E N IK 1 4 3 -1 44
P E L JEŠA C- T R PA N J ,O R EB IČ, O T O KKO RČU LA 1 4 5 -1 50
O T O KM L JE T ,O T O KLA S T O V O 1 5 3 -1 53
CA V T A T ,D U B RO V N IK ,O T O KKO LOČE P 1 5 3 -1 56

B O S N AINH E R CE G O V IN A

N E U M 1 5 1 -1 52

ČR N AG O R A

H E RCE GN O V I,IG A LO ,T IV A T ,B U DV A ,B EČIČI 1 5 7 -1 64
P E T R O V A CN AM O R U ,S U TO M O R E ,ČA N J , 1 6 4 -1 67
B A R ,U LC IN J 1 6 8 -1 69
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SPLOŠNE INFORMACIJE    
AVTOBUSNI IN LETALSKI PREVOZI   
VAŠ SVET NA DLANI    

SLOVENIJA
TERME: ČATEŽ, TERME OLIMIA, TERME TUHELJ 
BOVEC, TOPOLŠICA, TERME PARADISO  
ANKARAN, KOPER, IZOLA 
STRUNJAN, PIRAN
PORTOROŽ 

HRVAŠKA
Istra
KANEGRA, UMAG 
NOVIGRAD, MAREDA 
LANTERNA, ČERVAR PORAT, POREČ 
FUNTANA, VRSAR 
ROVINJ, BALE 
PEROJ, FAŽANA, PULA, BANJOLE  

Kvarner
DUGA UVALA, RABAC 
MOŠČENIČKA DRAGA, IČIČI, LOVRAN, OPATIJA  
OTOK CRES, OTOK LOŠINJ 
KRALJEVICA, DRAMALJ, CRIKVENICA, SELCE 
NOVI VINODOLSKI, OTOK KRK 
OTOK RAB
OTOK PAG 

Dalmacija
KARLOBAG, STARIGRAD, ZATON, OTOK VIR 
PRIVLAKA, SABUNIKE, PETRČANE, VRSI, ZADAR 
OTOK UGLJAN, DUGI OTOK 
SUKOŠAN, TURANJ, SVETI FILIP I JAKOV, BIOGRAD, 
PAKOŠTANE, CRVENA LUKA, PIROVAC, OTOK MURTER 
VODICE, SRIMA 
ŠIBENIK, PRIMOŠTEN, TROGIR, OTOK ČIOVO 
KAŠTEL ŠTAFILIČ, SPLIT, OMIŠ 
OTOK HVAR, OTOK VIS, OTOK BRAČ 
BRELA, BAŠKA VODA, BAŠKO POLJE
MAKARSKA, TUČEPI, PODGORA, ŽIVOGOŠČE, IGRANE
ZAOSTROG, GRADAC, DRAŠNICE, DRVENIK 
PELJEŠAC - TRPANJ, OREBIČ, OTOK KORČULA 
OTOK MLJET, OTOK LASTOVO 
CAVTAT, DUBROVNIK, OTOK KOLOČEP 

BOSNA IN HERCEGOVINA  
NEUM 

ČRNA GORA 
HERCEG NOVI, IGALO, TIVAT, BUDVA, BEČIČI 
PETROVAC NA MORU, SUTOMORE, ČANJ
BAR, ULCINJ 

MAKEDONIJA
OHRID

ITALIJA
LIDO DI JESOLO 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 
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Splošne informacije

Spoštovani gostje!

Pred nami je nova sezona počitnic. Verjamemo, da bodo počitnice 2022 spet podobne tistim, pred epidemijo. 
Pripravili smo vam pester izbor ponudbe, veliko namestitvenih kapacitet, odlične cene in odlične popuste za 
otroke. 

Ponudba Počitnice 2022 vam je na voljo na naši spletni strani, kmalu bo na voljo tudi v virtualnem katalogu ter nato 
tudi v tiskani različici. Za vse ljubitelje Mediterana bomo poskrbeli s ponudbo naših zvestih preverjenih poslovnih 
partnerjev.

S ponudbo Jadrana vam poleg odličnih ponudb in  cen, s katerimi vas razvajamo že 15 let obstoja podarjamo še 
popuste za hitro prijavo kot že tradicionalno pa vam podarjamo še 5% popust zvestbe, ki velja pri rezeraciji večine 
ponudb. Pri nas boste tudi v letu 2022 lahko rezervirali ponudbe s turističnimi boni za počitnice v Sloveniji brez 
dodatnih stroškov, ki so podaljšani do 30.06.2022

Verjamemo, da  tudi v prihajajočo sezono vstopamo kot zanesljiv poslovni partner,ki mu lahko zaupate.

Naj bodo počitnice res take, kot ste si jih zamislili. Prepričani smo, da bomo tudi letos upravičili vaše zaupanje. 

                                                                                                          Center turizem d.oo. 

POSLOVALNICA MURSKA SOBOTA
Kocljeva ulica 12 b, 9000 M.Sobota

 (nasproti bara Pomaranča)

tel: (02) 531-10-64, (02) 531-10-65
e-pošta: murska.sobota@mojcenter.net

Zakaj z nami ...

Dobrodošli pri nas!

POSLOVALNICA MARIBOR
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

 (pritlični lokal TPC City)

tel: (02) 420 89 10, (02) 420 89 12
e-pošta: maribor@mojcenter.net

UGODNE CENE, POPUSTI ZA HITRO ODLOČITEV, POPUSTI ZA OTROKE

Pri izbiri letošnjih počniških ciljev smo poskrbeli za naše najnižje možne cene posameznih aranžmajev. Poleg že 
ugodnih cen, kjer so zajeti vsi možni popusti, smo posrbeli še za dodatne ugodnosti: 

- popust za hitro odločitev do 31.03. ali celo do 01.05. za aranžmaje z oznako 

- popusti za otroke, ki do 12. ali celo do 18. leta bivajo brezplačno 

- dodatne ugodnosti, kot so: pijača pri večerji, vsebina all inclusive programa ... 

- akcije, ki niso vračunane v ceno aranžmajev

- pri skoraj vseh aranžmajih obstaja možnost 10/11 dnevnih rezervcij 

- ne spreglejte naših namigov  ... novo v ponudbi

NAŠI PRODAJNI REFERENTI
V vseh naših poslovalnicah vas pričakujejo izkušeni prodajni referenti, ki vam počitnice ne bodo zgolj prodali, 
ampak vam bodo pri odločanju vaše počitniške destinacije z veseljem pomagali. 

PLAČILO NA OBROKE
Nudimo vam možnost obročnega odplačila vseh naših aranžmajev, in sicer: 
- na neomejeno število obrokov do odhoda 
- s kreditnimi karticami DinersClub  do 12 obrokov (tudi na daljavo)
- s kreditno kartico Karanta
- s kreditnima karticama MasterCard in Visa izdajatelja NLB - do 12 obrokov brez obresti
- s katero koli kartico vaše banke, ki vam omogoča obročno odplačilo (potreben dogovor z banko na vaši strani)
- s kreditom Leanpay (glejte stran 5 ali zahtevajte informacije na prodajnem mestu)

MOŽNOST TELEFONSKIH REZERVACIJ
Nimate možnosti osebnega obiska naših poslovalnic? Za vse informacije in rezervacije so vam na voljo telefonska 
številka naše centralne telefonske prodaje: (02) 564-84-77 ali številke naših poslovalnic v Murski Soboti, Mariboru  
in Ljutomeru. Povpraševanje za rezervacijo lahko hitro in enostavno izvršite tudi prek obrazca na spletnem 
naslovu   ali prek e-naslova:  www.mojcenter.net rezervacije@mojcenter.net

INDIVIDUALNE REZERVACIJE IN PROGRAMI ZA ZAKLJUČENE SKUPINE
Na željo vam poiščemo hotelsko namestitev v katerikoli državi in v krajih po svetu, hitro in enostavno uredimo 
letalsko vozonico iz vseh bližnjih in daljnih letališč po Evropi. V najkrajšem možnem času na osnovi želja in zahtev 
pripravimo kvalitetne in cenovno ugodne programe za zaključene skupine. Za zaključene skupine sta vam na 
voljo kontakta: (02) 581-10-52 ali (02) 420-89-10 ali elektronski naslov: skupine@mojcenter.net

S KLIKOM DO POČITNIC ... 
Na našem prenovljenem spletnem portalu www.mojcenter.net vam je na voljo naša kompletna ponudba 
počitnic, potovanj in izletov, kakor tudi številne akcije in ugodnosti. S sodobno tehnologijo podprt spletni portal 
omogoča z iskalnikom ORS iskanje želenih ponudb v bazah slovenskih, kakor tudi tujih organizatorjev počitnic z 
odhodi iz Slovenije in bližnjih avstrijskih, slovenskih in hrvaških letališč; Sedaj vam omogočamo rezervacijo vaših 
počitnic 24 ur na dan, vse dni v letu in to takrat, ko boste vi to želeli ... 

IZENAČIMO Z VAŠO CENO 
V naši agenciji smo se potrdili vzpostaviti razmerje najugodnejše cene in kvalitete. Oznaka „izenačimo z vašo 
ceno“ pomeni, da bomo ne glede na objavljeno ceno v katalogu, na osnovi pisno predložene konkurenčne 
ponudbe za vas pripravili še ugodnejšo ponudbo. Vkolikor boste našli nižjo ceno od naše, vam bomo na osnovi 
pisno predložene konkurenčne ponudbe odobrili popust za razliko pri rezervaciji v naših agencijah. 

AKCIJA 7=6, 10% POPUST...

Poslovalnice 

Ne spreglejte ...

Vsem, ki boste svojo rezervacijo izvršili do 15.02..2021, v 
naših poslovalniah, podarjamo še popust zvestobe v višini 
5% vrednosti osnovnega aranžmaja (brez doplačil); Popust 
se ne nanaša na ponudbo slovenskih term in zdravilišč, 
Žusterne in tistih aranžmajev, kjer je to posebej navedeno  
in velja ob plačilu vsaj 30% akontacije. 

V kolikor česar v našem katalogu ne najdete, povprašajte po 
katalogih drugih organizatorjev; smo pooblaščeni prodajalec 
številnih domačih in tujih organizatorjev počitnic in potovanj.S 
povezavo v centralni rezervacijski sistem ORS vam zagotavljamo 
kompletno ponudbo na enem mestu ... 

NISTE NAŠLI ŽELENE PONUDBE?

KLICNI CENTER  
telefonska in spletna prodaja 

tel: (02) 564-84-77 
e-pošta: rezervacije@mojcenter.net

POSLOVALNICA LJUTOMER
Rajh Nade ul. 2, 9240 Ljutomer

 (prostori pošte Ljutomer)

tel: (02) 581-10-52 faks: (02) 581-10-48
e-pošta: ljutomer@mojcenter.net
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POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   
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IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

Vse naše ponudbe so jasno zapisane, saj le tako imate jasno predstavo o realni ceni, ki velja po izteku 
popustov za hitro prijavo. Višina popusta za hitro prijavo je jasno vidna in izpostavljena. Pri vsaki ponudbi je v 
rdečem polju zapisan % popusta, ki ga odštejete od prodajne cene,da dobite ceno s popustom za hitro prijavo. 
Naše cene nimajo vračunanega popusta in ne oglašujemo nerealnih popustov (30%, 40% ... ker takšni popusti 
ne obstajajo). 

Da bo naša ponudba res konkurenčna in privlačna, vaša odločitev pa lažja, vam poleg popustov za hitro 
prijavo za večino namestitev podarjamo še  5% popust zvestobe, ki velja za prijavo do 15.02. Popust odštejete 
od cene, zmanjšane za popust za hitro prijavo. Popust priznamo od plačilu akontacije v višini vsaj 30%

Pri številnih namestitvah otroci do 12., 13. ali 14.leta v spremstvu dveh odraslih bivajo brezplačno. Pri 
nekaterih tudi do 15., 16. ali celo 18.leta. Ne spreglejte oznak za popuste pri posameznih ponudbah.

Hitrejša bo vaša rezervacija, v več obrokih boste lahko poravnali vaše počitnice.Za tiste, ki si želite plačilo v 
obrokih po odhodu na vaše počitnice,vam je na voljo plačilo s karticami MasterCard, Visa ali Dinersclub. 
Dodatne pristojbine za plačilo s karticami ne zaračunavamo.

Pri nakupu aranžmajev iz kataloga Jadran 2021, katerih organizator je Center turizem d.o.o. vam ob predaji 
potovalnih dokumentov podarimo še kupon v vredosti 1% vašega aranžmaja, ki ga lahko unovčite za bodoče 
nakupe v skladu z navodilom na kuponu.

Brezplačno vam bomo uredili spremembo rezervacije do vključno 31.05.2022 za odhode od 24.06.2022 
naprej, katerih organizator je Center turizem d.o.o. Spremenite lahko destincijo, objekt ali termin, prav tako 
tudi osebe navedene na rezervaciji, razen pri namestitvah, kjer je označeno drugače. S spremembo 
rezervacije žal ne morete uveljavljati popusta za hitro prijavo, ki ste ga uveljavljali o prvotni rezervaciji. Izjema 
je popust zvestobe, ki vam vsekakor ga podarimo. 

Vedno se trudimo,da  je naše razmerje med ceno in kvaliteto pravo in da je naša cena med najugodnejšimi na 
trgu Vkolikor izračun na vaši strani ne pokaže željene cene, nam preprosto pošljite povpraševanje na 
elektronski naslov:  ali se obrnite na eno od poslovalnic. Z veseljem vam rezervacije@mojcenter.net
pripravimo še ugodnejšo ponudbo.

Leti 2020 in 2021 sta z epidemijo marsikomu prekrižali počitniške načrte. Zato tudi v sezono 2022 
vstopamo pripravljeni. S sklenitvijo zavarovanja za primer odpovedi, ki zajema garancijo odpovedi in 
vračila denarja v primeru epidemije, lahko svoje počitnice brez odvečnih skrbi rezervirate že sedaj. V 
primeru razglašene epidemije v terminu vaših počitnic vam bomo povranili kupnino, zmanšano za 
zavarovalno premijo in stroške prijave.

NAŠI PRODAJNI REFERENTI
V vseh naših poslovalnicah vas pričakujejo izkušeni prodajni 
referenti, ki vam počitnice ne bodo zgolj prodali, ampak vam 
bodo pri odločanju vaše počitniške destinacije z veseljem 
pomagali. 

MOŽNOST TELEFONSKIH REZERVACIJ
Nimate možnosti osebnega obiska naših poslovalnic? Za vse 
informacije in rezervacije so vam na voljo telefonska številka 
naše centralne telefonske prodaje: (02) 564-84-77 ali številke 
naših poslovalnic v Murski Soboti, Mariboru  in Ljutomeru. 
Povpraševanje za rezervacijo lahko hitro in enostavno izvršite 
tudi prek obrazca na spletnem naslovu www.mojcenter.net  ali 
prek e-naslova: rezervacije@mojcenter.net 

INDIVIDUALNE REZERVACIJE IN PROGRAMI 
ZA ZAKLJUČENE SKUPINE
Na željo vam poiščemo hotelsko namestitev v katerikoli državi 
in v krajih po svetu, hitro in enostavno uredimo letalsko 
vozonico iz vseh bližnjih in daljnih letališč po Evropi. V 
najkrajšem možnem času na osnovi želja in zahtev pripravimo 
kvalitetne in cenovno ugodne programe za zaključene 
skupine. Za zaključene skupine sta vam na voljo kontakta: 
(02) 581-10-52 ali (02) 420-89-10 ali elektronski naslov: 
skupine@mojcenter.net

S KLIKOM DO POČITNIC ... 
Prenavljamo spletni portal. Na spletnem naslovu 
www.mojcenter.net vam bo na voljo naša kompletna 
ponudba počitnic, potovanj in izletov, kakor tudi številne akcije 
in ugodnosti. S sodobno tehnologijo podprt spletni portal 
omogoča z iskalnikom ORS iskanje želenih ponudb v bazah 
slovenskih, kakor tudi tujih organizatorjev počitnic z odhodi iz 
Slovenije in bližnjih avstrijskih, slovenskih in hrvaških letališč; 
Sedaj vam omogočamo rezervacijo vaših počitnic 24 ur na 
dan, vse dni v letu in to takrat, ko boste vi to želeli ... Do 
postavitve novega portala vam je na voljo naša podpora v 
poslovalnicah ali prek telefona in e-pošte. 

V naših agencijah lahko unovčite tudi turistični bon. Turistični boni 2020 in 2021 so podaljšani za bivanja do 
30.06. V katalogu smo označili objekte, pri katerih je unovčitev bonov možna. Bon 2020 lahko unovčite le za 
ponudbe z nočitvijo z zajtrkom (prpravimo vam ustrezno ponudbo). Vkolikor razpolagate tudi z boni 2021 lahko 
z njimi plačate tudi storitev kosila ali večerje. Vkolikor razpolagate le z boni 2021 jih lahko unovčite v naših 
agencijah za katerokoli ponudbo počitnic v Sloveniji, ne glede na oznako v katalogu. 

mailto:rezervacije@mojcenter.net


Organizirani avtobusni in letalski prevozi
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Letalski prevoz v Črno Goro (Ljubljana - Podgorica)

ODHODI: vsak torek, petek in nedeljo med 12.06. do 01.10.

VSTOPNA POSTAJA: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 

IZSTOPNA POSTAJA:   Letališče Tivat

PREVOZNIK:  
-  2Montenegro Airlines: direkten let
-  navedene lokalne ure poletov in povratkov so informativnega značaja. ob rezervaciji posredujemo točen podatek

CENA POVRATNE VOZOVNICE NA RELACIJI: 

Lokalni transfer iz letališča do hotelov

- Herceg Novi, Tivat  
- Budva, Bečiči
- Sutomore
- Ulcinj 

cena po osebi: od 20€ do 50€ naprej glede na lokacijo objekta 

LJUBLJANA-PODGORICA-LJUBLJANA (2Montenegro A.)
odhod: 14.45/15.50   povratek: 13.30/14.05.

cena po osebi: od 179€
akcijska cena letalskega prevoza: 149€

Akcijska cena prevoza velja do preklica ali do zasedbe 
razpoložljivih mest na posameznem odhodu     

Avtobusne linije po meri 

Ko si boste zaželeli avtobusno linijo, ki vam bo pisana na kožo, boste 
izbrali Flixbus. 

Več kot 150.000 povezav v več kot 1.000 destinacij po 21 državah čaka 
na vašo odločitev in izbiro. 

Z Flixbus boste lahko v letu 2021 odpotovali tudi na Jadran. 
Z rezervacijo v naših agencijah si boste zagotovili udoben sedež na 
avtobusu do vaše izbrane destinacije. Na avtobusih vam je na voljo 
brezplačna wi-fi povezava in priključek za polnjenje vašega mobilnega 
aparata. Ob doplačilu se boste lahko okrepčali tudi s ponudbo prigrizkov 
in pijač po konkurenčnih cenah. 

Naj se vaše potovanje z Flixbusom prične pri nas.

Za rezervacijo vam ne bomo zaračunali nobenega dodatnega stroška.
Nakup vozovnice je možen samo v gotovini.

Informacije in rezervacije: 

Klicni center: 02 564 84 77    rezervacije@mojcenter.net
ali osebno v naših poslovalnicah v M.Soboti, Ljutomeru, Mariboru

Slovenska obala in Istra (Koper, Strunjan, Portorož, Umag, Novigrad, Poreč,Pula)

Kvarner (Lovran, Opatija, Reka) in Dalmacija  (Zadar, Sv. Filip in Jakov, Biograd, Pirovac, Vodice, Trogir, Split)

V letošnjem letu v okviru kataloga Jadran ne razpisujemo avtobusnih linij na navedenih relacijah. V poplavi ponudb avtobusnih prevozov na navedenih relacijah 
vam bomo z veseljem poiskali ponudbo, ki vam bo v danem trenutku „pisana na kožo“. Ravno iz tega razloga se v okviru kataloga Jadran nismo omejili samo na 
eno ponudbo / linijo. 

Klasični avtobusni prevozi so omejeni na določene dneve v tednu in na minimalno bivanje 7 noči. V sodelovanju s številnimi partnerji vam lahko ponudimo 
avtobusni prevoz na izbrano počitniško destinacijo glede na vaš širok spekter želja: dan odhoda, število dni, enosmerna vožnja, kopalni-dnevni avtobus  ... 

V letošnjem letu v okviru kataloga Jadran ne razpisujemo avtobusnih linij na navedenih relacijah. V poplavi ponudb avtobusnih prevozov na navedenih relacijah 
vam bomo z veseljem poiskali ponudbo, ki vam bo v danem trenutku „pisana na kožo“. Ravno iz tega razloga se v okviru kataloga Jadran nismo omejili samo na 
eno ponudbo / linijo. 

Klasični avtobusni prevozi so omejeni na določene dneve v tednu in na minimalno bivanje 7 noči. V sodelovanju s številnimi partnerji vam lahko ponudimo 
avtobusni prevoz na izbrano počitniško destinacijo glede na vaš širok spekter želja: dan odhoda, število dni, enosmerna vožnja, kopalni-dnevni avtobus  ... 
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LJUBLJANA-PODGORICA-LJUBLJANA (Austrian A.)
odhod: 12.55/02.15   povratek: 15.00/16.30

cena po osebi: od 155€
akcijska cena letalskega prevoza: 99€

Akcijska cena prevoza velja do preklica ali do zasedbe 
razpoložljivih mest na posameznem odhodu     

Cena letalske vozovnice velja za direktno povratno vozovnico na navedeni realciji. Cena vključuje letališke pristojbine in 
20 kg prtljage po osebi. Navedena cena velja je informativna in velja za omejeno število vozovnic, zato se cena lahko zviša. 
Ob povpraševanju in rezervaciji vam preverimo razpoložljivost prostih mest ter veljavno ceno. Ob potrditvi rezervacije 
letalske vozovnice le-te več ni možno brezplačno odpovedati ali spremeniti, zato za rezervacijo letalske vozovnice ne 
veljajo splošni pogoji iz tega kataloga. Ob morebitni spremembi ali odpovedi letalske vozovnice lahko nastanejo stroški 
tudi do 100% stroški, zato vam priporočamo sklenitev zavarovanja za primer odpovedi.  
OPOMBE: točno ceno lokalnega transferja vam posredujemo ob rezervaciji

LOKALNI TRANSFERJI OD LETALIŠČA DO HOTELA IN NAZAJ
Lokalne transferje do letališča do hotela vršimo individualno z osebnimi avtomobili, ločeno za vsako rezervacijo posebej in 
so možni do kateregakoli objekta. Naši transferji so tako hitrejši in prijaznejši do potnikov. Lahko pa se odločite tudi za 
organizacijo transferja iz letališča do hotela v lastni režiji. 

ODHODI: vsak dan med 04.06. do 01.10.

VSTOPNA POSTAJA: Letališče Dunaj (Astrija) 

IZSTOPNA POSTAJA:   Letališče Tivat

PREVOZNIK:  
-  Austrian Airlines:direkten let
-  navedene lokalne ure poletov in povratkov so informativnega značaja. ob rezervaciji posredujemo točen podatek
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Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e-mail: rezervacije@mojcenter.net

Vaš svet na dlani ...
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Iz naše ponudbe potovanj 2020 
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Avstrijska koroška jezera - 1 dan

PROGRAM: Odhod iz Murske Sobote ob 05.00 uri, Maribora ob 06.00 uri in vožnja po Dravski dolini v Avstrijo, mimo Celovca in Beljaka 
do prekrasnega Belega jezera, katerega so poimenovali avstrijski fjord. Jezero je dobilo ime po svetlem, belem produ na dnu. Vkrcanje 
na ladjo in vožnja po tem kristalno čistem jezeru med katero bomo opazovali neokrnjeno naravo. Pot nadaljujemo do Osoj, ki ležijo ob 
Osojskem jezeru, tretjem največjem jezeru na Koroškem. Ogledali si bomo nekdanji benediktanski samostan, ki je danes prenovljen v 
hotel in cerkev, ob kateri se po legendi nahaja grob  poljskega kralja Boleslava II. imenovanega Mutec Osojski. Potep po Koroški bomo 
nadaljevali z vožnjo do Vrbskega jezera. Najprej se bomo ustavili v kraju Vrba, mondenem in igralniškem središču. Nekaj prostega časa 
za sprehod in kakšno kavico ob obalah jezera. Ob južni obali jezera nadaljujemo pot do Otoka - Maria Worth, ki je  bil do 18. stoletja res 
otok. Na njem stojijo pomembne srednjeveške stavbe in zanimivo pokopališče. Polni vtisov se bomo vračali proti Sloveniji. Prihod v 
večernih urah.

odhodi: 27.04. in 27.06.   samo 46€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, vožnja z ladjo po Belem jezeru, zunanje oglede po programu, nezgodno 
zavarovanje potnikov,  vodenja vodnika z licenco, organizacijo izleta in DDV 

Vojvodina - 2 dni 
odhodi: 25./26.04.   samo 156€

PROGRAM POTOVANJA:
1.dan: MARIBOR – MURSKA SOBOTA  – MADŽARSKA – SUBOTICA – PALIČ – PALIČKO JEZERO - NOVI SAD
Odhod avtobusa iz Maribora ob 01.00 uri in vožnja s postanki preko Madžarske do mejnega prehoda Kelebija, kjer vstopimo v Srbijo 
oziroma v njeno pokrajino Vojvodino. Sledi krajša vožnja do Subotice, ki je drugo največje mesto v Vojvodini. Ogledali si bomo nekaj 
glavnih znamenitosti – mestna hiša, mestni muzej, baročna cerkev sv. Tereze, pravoslavna cerkev. Vožnja proti Paliču oziroma do 
bližnjega  Paličkega jezera, za katerega pravijo, da je ostanek Panonskega morja, druga legenda pa pravi, da je nastalo iz solz pastirja 
Pavla. Prosti čas za sprehod ob obalah jezera in kavico. Nadaljevanje poti do Novega Sada. Najprej si bomo ogledali mogočno 
Petrovaradinsko trdnjavo, nato pa sprehod po mestnem središču z ogledom namenitosti.  Namestitev v hotelu. Večerja v restavraciji ob 
glasbi. Nočitev.

2.dan: NOVI SAD – ZRENJENIN – BELO BLATO – CARSKA BARA – MARIBOR – MURSKA SOBOTA
Po zajtrku se odpeljemo v pokrajino Banat, do njenega največjega mesta Zrenjenin. Sprehod skozi mestno jedro z ogledom 
znamenitosti nato pa se bomo podali v bližnje Belo Blato, ki slovi med vojvodinskimi kraji za fenomen, saj v njem prebiva kar 13 različnih 
nacij. Ogledali si bomo muzej – etno hišo ter skozi razne zgodbe spoznali njihov način življenja. Med razlago nam bodo prijazni 
domačini postregli s kavico, rakijo in domačo „štrudlo“.  Postanek na enem izmed „salašev“, kjer bomo imeli kosilo. Pokusili bomo 
dobrote vojvodinske kuhinje – golaž iz mangalic (avtohtona srbsko  - madžarska pasma prašičev, ki ima zelo zdravo meso in so 
kosmate kot ovce). Popoldne si bomo še ogledali naravni rezervat  „Stari Begej – Carska bara“ , kjer nas bo navdušila idilična narava, 
številne ptice in vodni kanali, po katerih se bomo popeljali z rečno ladjo.  Čaka nas še pot proti domu mimo Slavonskega Broda in 
Zagreba, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, cestnine, parkirnine in davek na Hrvaškem in v Srbiji, nastanitev v hotelu 
3* v  Novem Sadu v dvoposteljnih sobah, 1 x nočitev z zajtrkom, 1 x večerja v restavraciji, 1 x  kosilo, vstopnina v muzej etno 
hiše Belo Blato, ogled Carske bare in vožnja z ladjo, spremstvo vodje poti, stroške organizacije izleta, nezgodno zavarovanje 
potnikov, ddv

Milano in Boromejski otoki - 2 dni
odhodi: 27./28.04.   samo 169€

PROGRAM POTOVANJA:
1. dan: MURSKA SOBOTA - MARIBOR – MILANO – JEZERO MAGGIORE
Odhod ob 01.00 uri iz Murske Sobote, ob 02.00 uri iz Maribora in vožnja po Italiji mimo Benetk, Verone do Milana, prestolnice Lombardije. 
Najprej se odpravimo v središče mesta do mogočnega  grada Sforzesco. Po Via Dante se bomo sprehodili do trga Duomo, kjer stojita 
veličastna katedrala in galerija Vittore Emanuele in naprej do operne hiše La Scala.  V prostem času boste lahko na individualnem 
raziskovanju začutili duh  italijanske prestolnice mode, glamurja in nogometa. Ulica Via Napoleone je  posejana z ekskluzivnimi butiki,  
na katerih se bleščijo imena najbolj znanih modnih oblikovalcev. Mogoče boste zašli v kavarno, slaščičarno ali restavracijo; si privoščili 
odlično italijansko kavo, slasten »gelatto« ali košček pizze. Lahko pa enostavno posedite na stopnicah pred katedralo, kjer se zbirajo 
mladi s celega sveta in opazujete pisani svet, ki hiti mimo vas. Vožnja do jezera Maggiore. Obalo jezera krasijo majhna mesta s slikovitimi 
ulicami in raznobarvnimi stavbami ter razkošnimi vilami z bogatimi vrtovi. Nastanitev  v hotelu, večerja in nočitev.

2. dan: JEZERO MAGGIORE - BOROMEJSKI OTOKI – MARIBOR – MURSKA SOBOTA
Zajtrk v hotelu. Krajša vožnja do Strese, od koder se bomo z ladjico odpeljali  na Boromejske otoke: na Isola Madre, na Isola Bella in na 
Isola de Pescatori. Na otoku Isola Madre se bomo sprehodili po palači družine Borromeo, v kateri še vedno visijo izvirni portreti, na ogled 
so velikanske postelje in drugo pohištvo. Občudovali bomo botanične vrtove, ki so prava eksplozija barv; tukaj najdemo kamelije, 
hibiskus, bambus, najrazličnejše rože ter okrasna drevesa. Pred palačo raste gigantska sekvoja, ki jo je tornado leta 2006 močno 
poškodoval in še vedno se trudijo  za njeno rešitev. Na otoku Isola Bella stoji še ena mogočna palača družine Borromeo s čudovitimi 
sobanami in nepozabnimi vrtovi, kjer pavi ponosno razkazujejo svoje perje med cvetovi najrazličnejših oblik in barv. Med cvetnimi 
terasami stojijo kipi  pripadnikov družine Borromeo, za vedno zagledani v obzorje. Ob sproščenem sprehodu skozi čudovite vrtove se  
vam bo  prikazala živa slika o  življenju plemstva v preteklih stoletjih. Nazadnje bomo obiskali še Isola de Pescatori, otok ribičev in 
turizma. Nato se bomo  vrnili na celino in v Stresi nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje. V popoldanskih urah odhod proti 
domu mimo Vicenze, Padove in naprej po Sloveniji, s prihodom pozno zvečer.

Cena vključuje: avtobusni prevoz, 1 x polpenzion v hotelu ***  v dvoposteljnih sobah, zunanje oglede po programu, vožnjo z 
ladjo na Boromejske otoke,  vstopnino na otoke in vile, nezgodno zavarovanje potnikov, turistično vodenje vodnika z licenco 
GZS in organizacijo potovanja, DDV

Vrtovi Tullna in Krems - 1 dan
odhodi: 25.06.   samo 62€

PROGRAM: Odhod avtobusa iz dogovorjenega mesta iz Maribora ob 05.00 uri nato ob 6.00 iz Murske Sobote in vožnja s postanki 
mimo Dunaja do Tullna, eno od najstarejših mest v državi. Obiskali bomo urejene vrtove Tullna. Ponašajo se z več kot 50 urejenimi 
vrtovi, ki se razprostirajo na več deset hektarjih. Vrtovi so vzgojeni naravno, brez umetnih gnojil, umetnih škropil itd. Uživanje v lepotah 
vrtov, kjer ne bo manjkalo idej za vaš vrt ali balkon. Krajša vožnja do kraja Schiltern, kjer se nahaja razstavni  vrt Arche Noah. V 
zgodovinskem ambientu bomo naleteli na stare sorte  zelenjave in sadja, ki jih gojijo. Gostitelj nam bo povedal marsikatero zgodbo o 
sortah, prav tako pa boste lahko z njim razspravljali o vrtnarjenju. Nadaljevanje poti v eno najlepših dolin Avstrije, dolino Wachau s 
prekrasnim mestom Krems ob sotočju reke Krems in Donave, ki skriva zanimive stvari, najstarejše umetniško delo – 32 000 let star 
ženski kipec Venere, najstarejši vinogradniški ceh v nemško govorečem področju, v 16.stoletju središče reformacije. Nekaj prostega 
časa. Po dogovoru vožnja proti domu s prihodom v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, cestnine in parkirnine, vstopnina v vrtove Tulln in vrt Arche Noah, vodenje 
vodnika, zunanji ogledi po programu, stroške organizacije potovanja, nezgodno zavarovanje potnikov, ddv.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

vse
vstopnine 

in polpenzioni
v ceni

POSLOVALNICE:
 MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64,  LJUTOMER, Joška Berdena ul.6, tel: 02/581-10-52, TELEFONSKA PRODAJA: 02/564-84-77 

Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e-mail: rezervacije@mojcenter.net

Iz naše ponudbe potovanj 2020 

Potepanje po hrvaški Istri - 2 dni

PROGRAM POTOVANJA: 1.dan: Odhod avtobusa ob 05.00 uri iz Murske Sobote in ob 06.00 uri iz Maribora in vožnja s postanki do 
hrvaške Istre in našega prvega postanka v najmanjšem mestu na svetu,ki leži v osrčju Istre, Hum. Legenda pravi, da so ga zgradili 
velikani iz ostankov kamna, ki so jim ostali od gradnje ostalih mest v dolini Mirne posejanih po gričih. Sprehod skozi mestece in 
nadaljevanje poti do mesta Motovuna, ki sodi med najstarejše istrska mesta. Mesto stoji na 277 metrov visokem hribu in še danes kaže 
srednjeveško podobo. Sprehod po mestu in ogled mestnih znamenitosti: mestna vrata, renesančna mestna hiša, farna cerkev sv. 
Stjepana. V Motovunu prirejajo vsako leto tudi filmski festival, vi pa se boste prepričali zakaj? V popoldanskih urah še vožnja na obalo 
Istre do Novigrada, kjer se namestimo v našem hotelu. Večerja. Nočitev.

2.dan: Po zajtrku sprehod po njegovi srednjeveški urbani sredini z ozkimi zavitimi uličicami. Nekaj prostega časa za samostojni 
sprehod ob obali mesta. Krajša vožnja do Grožnjana, utrjeno srednjeveško mestece iz 12. stol, danes mesto umetnikov. Številne 
zapuščene hiše so preuredili v slikarske ateljeje, galerije in ostale objekte namenjene kulturni dejavnosti. Ozke kamnite uličice, 
tlakovane s kamenjem ter umetniški utrip nas bodo očarale. Hrvaška Istra se ponaša tudi s svojimi vini in kulinariko. V eni izmed bližnjih 
vinskih kleti bomo pokusili vina področja. V popoldanskih urah odhod proti domu, kamor prispemo v večernih urah.

odhod: 28/29.03.   samo 89€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, cestnine in parkirnine, nastanitev v hotelu  3* v dvoposteljnih sobah,  s pijačo pri 
večerji, pokušina vin, spremstvo turističnega vodnika, stroške organizacije potovanja, nezgodno   zavarovanje  potnikov, ddv.
  Doplačilo po želji: 1/1 soba 20€ po osebi

Makedonija - 5 dni 
odhodi: 24./28.06.   samo 336€

PROGRAM POTOVANJA:1.dan: MURSKA SOBOTA - MARIBOR - ZAGREB –BEOGRAD – NIŠ – SKOPJE 
Odhod avtobusa  ob 20.00 uri iz Murske Sobote, iz Maribora ob 21.00 uri in nočna vožnja proti Zagrebu, ter nadaljevanje poti s postanki 
mimo Beograda in Niša do glavnega mesta Makedonije, Skopja.  

2.dan: SKOPJE 
V prestolnico bomo prispeli v dopoldanskih urah, kjer nas pričaka lokalni vodnik. Sledi ogled glavnega mesta Makedonije, ki se 
razprostira na obeh bregovih reke Vardar. Posebej si bomo ogledali stari del mesta, katerega še vedno krasijo številne zgradbe iz 
turškega obdobja: Daut, pašev hamam, Kuršumi han, trdnjava Skopsko kale, Isa begova mošeja, pravoslavna cerkev Sv.Spasa. 
Zanimiv bo sprehod po stari čaršiji in prosto za nakup spominkov.  Nastanitev v hotelu. Večerja. Nočitev.

3.dan: SKOPJE – OHRID
Po zajtrku nadaljujemo vožnjo do Ohrida, ki je pod zaščito Unesca. Po prihodu že gremo na raziskovanje mesta. Peš se bomo podali 
skozi stari del mesta ter si ogledali  baziliko Sv.Sofije, najvažnejši  makedonski spomenik srednjega veka, Samuilovo trdnjavo, cerkev 
Sv.Klimenta, antično gledališče…. Prosto za kosilo in samostojne sprehode po ohridski čaršiji, kjer se bomo spoznali z unikatnim 
nakitom ročne izdelave – ohridskim biserom. Nastanitev v hotelu. Popoldne nadaljujemo z odkrivanjem zanimivosti mesta. Večerja v 
nacionalni restavraciji s folklornim programom in glasbo. Nočitev.

4.dan: OHRID – SV.NAUM - OHRID
V dopoldanskih urah se bomo z ladjo peljali po Ohridskem jezeru do Sv.Nauma, ki leži na skrajnem koncu jezera, na njegovi najlepši 
lokaciji, ter ob meji z Albanijo. Ogled samostana Sv.Nauma, ki hrani prekrasne dobro ohranjene freske in izvira reke Črni Drim. Povratek 
v Ohrid  in prosto popoldne. Večerja. Nočitev.

5. dan: OHRID – BITOLA – SKOPJE – BEOGRAD – ZAGREB – MARIBOR – MURSKA SOBOTA
Zajtrk v hotelu. Vožnja skozi nacionalni park Galičica vzdolž Prespanskega jezera do Bitole. Ogled antičnega mesta Herakleja, 
katerega je ustanovil Filip II, oče Aleksandra Makedonskega.  Sprehod po mestu in nekaj prostega časa. Naše potepanje po Makedoniji 
bomo nadaljevali mimo Prilepa do Kavadarcev, področja, ki je znano po svojih vinogradih in pridelavi najkvalitetnejših vin. Obiskali 
bomo vinsko klet Tikveš in degustirali najboljša makedonska vina. Postregli nam bodo jih s prigrizkom. Vožnja do Skopja, kjer se 
poslovimo od našega lokalnega vodnika in nadaljujemo vožnjo s postanki do Slovenije, kamor bomo prispeli v poznih nočnih urah.

Zahodna in južna Češka s Prago - 3 dni odhodi: 30.04./02.05.   samo 229€
PROGRAM POTOVANJA: 1.dan: MURSKA SOBOTA - MARIBOR – ČEŠKI KRUMLOV - PLZEN – KARLOVY VARY   
Odhod avtobusa ob 02.00 uri  iz Murske Sobote ter ob 03.00 uri iz Maribora. Vožnja z vmesnimi postanki preko Avstrije na Češko do 
prelepega srednjeveškega mesta Češki Krumlov na okljuku reke Vltave. Postanek za sprehod po prekrasnem mestnem jedru, ki je pod 
zaščito Unesca in slovi po svoji prelepi arhitekturi. Nadaljevanje poti do Plzena z gotsko katedralo sv. Bartolomeja z najvišjim zvonikom 
na Češkem. Mesto je znano tudi po svojem svetlem pivu Plzensky Prazdroj, katerega je leta 1842 zvaril Bavarec Josef groll. Nekaj 
prostega časa. Pot nas nato vodi do najlepšega termalnega kopališča Češke, Karlovy Vary, ki je bilo osnovano že v 14. stol. Tukaj so 
odkrili termalne vrelce in v 19. stol. je kraj postal priljubljeno  zbirališče evropske smetane. Sprehod skozi mesto in obisk muzeja Jan 
Becher, lekarnarja, ki je najprej začel prodajati grenčico, tonik v medicinske namene nato pa je njegov sin razvil znani češki liker 
Beherovka, katerega recept je še danes skrivnost. Liker bomo pokusili. Nastanitev v hotelu. Večerja. Nočitev.
2.dan: KARLOVY VARY - PRAGA - HRADČANI
Po zajtrku se odpeljemo do prestolnice Češke, Prage, ki se razprostira ob reki Vltavi. Najprej se odpravimo na imeniten predel Prage – na 
Hradčane. Sprehodili se bomo skozi dvorišča veličastnega praškega gradu, kjer je pustil pečat tudi arhitekt J. Plečnik, obiščemo 
katedralo Sv. Vita  - veličastno gotsko stvaritev, Zlato uličko in skozi rezidenčni predel Male Strane iz 8.in 9.stol., kjer stojijo prekrasne 
baročne palače. Sledi še sprehod po Vaclavskih namestih s spomenikom sv.Vaclava, zaščitnika Češke do najimenitnejšega trga 
Staromestne namesti s staro mestno hišo in njeno astronomsko uro iz 15. stol. do Karlovega mosta, ki so ga zgradili leta 1367. Most je 
priljubljeno zbirališče domačinov, turistov in boemov. Nastanitev v hotelu. Večerja v eni izmed pivnic. Nočitev. 
3.dan: PRAGA – MARIBOR – MURSKA SOBOTA
Zajtrk. Na naši poti protu domu se bomo odpravili še do cerkve Srce Jezusovo, ki je nastajala po načrtih J.Plečnika, arhitekta in človeka, 
ki je pustil s svojim delom velik pečat v podobi češke prestolnice. Sledi še vožnja na prekrasen predel Višehrad, ki se ponaša z 
najstarejšim gradom iz 10.stol. na hribu nad reko Vltavo in najstarejšim pokopališčem, kjer so pokopane znane osebnosti Češke: 
B.Smetana, A.Dvorak, K.Čapek, J.Neruda... nekaj kilometrov iz mesta je v kraju Velike Popovice znana pivovarna, ki proizvaja 
priljubljeno češko pivo Kozel. Sledi ogled njihovega muzeja, saj zgodovina proizvodnje tega piva sega v 14.stol., med ogledom je 
pokušina piva, po ogledu pa se oglasimo še v njihovi trgovini. Vožnja preko Znojmova do Maribora in Murske Sobote.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Cena vključuje: 
prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu, cestnine in parkirnine po programu, cestninski davek na Hrvaškem in v Srbiji,  
1 x nastanitev v Skopju v hotelu 4*,  1 x polpenzion,  2 x nastanitev v Ohridu v hotelu 4*, 1 x nočitev z zajtrkom, 1 x polpenzion,  večerja 
v nacionalni restavraciji ob glasbi v Ohridu, vožnja z ladjico po Ohridskem jezeru do sv.Nauma, ogledi in vstopnine po programu 
(cerkev sv.Spas, sv.Sofija,  sv. Kliment, Samuilova trdnjava, sv. Naum,  antične Herakleje), degustacija vin, spremljevalec z ustrezno 
licenco GZS po programu,  lokalni vodnik v Makedoniji,  nezgodno zavarovanje potnikov, stroške organizacije potovanja,  ddv.

.

CENA VKLJUČUJE:  avtobusni prevoz po programu, cestnine in parkirnine, nastanitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah, 1 x 
polpenzion, 1x nočitev z zajtrkom, 1 x večerja v pivnici, vstopnina za ogled muzeja Beherovka, ogled in pokušina v pivovarni Kozel, 
vstopnina na grad Hradčani, vodenje turističnega vodnika, stroške organizacije potovanja, nezgodno zavarovanje potnikov, ddv

7

vse
vstopnine 

in polpenzioni
v ceni

POSLOVALNICE:
 MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64,  LJUTOMER, Joška Berdena ul.6, tel: 02/581-10-52, TELEFONSKA PRODAJA: 02/564-84-77 

Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e-mail: rezervacije@mojcenter.net8

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

POSLOVALNICE:
 MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64,  LJUTOMER, Joška Berdena ul.6, tel: 02/581-10-52, TELEFONSKA PRODAJA: 02/564-84-77 

Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e-mail: rezervacije@mojcenter.net

Iz naše ponudbe potovanj 2020 
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Albanija - 5 dni

PROGRAM POTOVANJA: 1.dan: MURSKA SOBOTA – MARIBOR - HRVAŠKA – ČRNA GORA
Odhod avtobusa iz Murske Sobote ob 01.00 uri in Maribora ob 02.00 uri. Vožnja preko Hrvaške z vmesnimi postanki. Dopoldan prestop 
meje s Črno goro in nadaljevanje poti do letoviškega mesta. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

2.dan:ČRNA GORA – SKADAR – KRUJE - DRAČ
Zajtrk v hotelu in ob 08.00 uri  odhod avtobusa ter vožnja v Albanijo. Po opravljenih carinskih formalnostih na meji med Črno goro in 
Albanijo nadaljujemo pot do mesta Skadar, mesta z bogato zgodovino. Tukaj nas bo čakal lokalni vodnik, s katerim si bomo ogledali del 
Skadarskega jezera, največjega jezera na Balkanskem polotoku in središče mesta s privlačno mestno četrtjo Pjaca. Najbolj 
prepoznavna mestna znamenitost je trdnjava Rozafa. Pot nadaljujemo do najpomembnejšega mesta v zgodovini Albanije, mesta 
Kruje, rojstno mesto albanskega nacionalnega junaka Skenderbega in najmočnejši center vstaje proti Turkom. Ogled starega dela Kruj 
z barvito “ čaršijo” in trdnjavo na vrhu. V trdnjavi obiščemo muzej Skenderbega. Odhod za Drač, kamor prispemo v poznih popoldanskih 
urah. Nastanitev v hotelu. Večerja. Nočitev.

3.dan: DRAČ – TIRANA - DRAČ
Zajtrk in vožnja do glavnega mesta Albanije, Tirane. Z vodnikom si ogledamo središče mesta, diplomatsko četrt, stolp z uro, džamijo 
Ethem Bey, most Tabak, Skenderbegov trg.  Obiskali bomo tudi Nacionalni muzej. Nekaj prostega časa. V popoldanskih urah povratek 
v Drač in ogled starega mesta in rimskega amfiteatra. Povratek v hotel v večernih urah. Večerja s folklornim programom in glasbo. 
Nočitev.

4.dan: DRAČ – BERAT – APOLLONIA - DRAČ 
Zajtrk. Odhod avtobusa za Berat, enega najlepših in najbolj ohranjenih mest Albanije s tradicionalno staro arhitekturo iz začetka 19.stol. 
Mesto je zgrajeno amfiteatralno na južnem pobočju planine tako, da so vse hiše s svojimi velikimi okni obrnjene proti jugu. Po tem je 
mesto tudi dobilo ime “mesto s tisočimi okni”. Ogled mesta z vodnikom. Nadaljevanje vožnje do Apollonije, antičnega arheološkega 
najdbišča, sledi ogled najdbišča. Povratek v hotel v poznih popoldanskih urah. Večerja. Nočitev.

5.dan: DRAČ – BUDVA - HRVAŠKA – MARIBOR – MURSKA SOBOTA
Po zajtrku odhod in vožnja proti Črni gori in obalam Jadranskega morja. Postanek v Budvi, nekaj prostega časa  in nato nadaljevanje 
vožnje čez Hrvaško. V Maribor in Mursko Soboto bomo predvidoma prispeli v nočnih urah..

odhodi: 25./29.04.   samo 359€

CENA VKLJUČUJE avtobusni prevoz na omenjeni relaciji, cestnine in parkirnine, cestninski davek na Hrvaškem, 1 x polpenzion v 
hotelu 3* v Sutomoru, 3 x polpenzion v hotelu 4* v Draču (od tega 1 x večerja z glasbo in folklornim programom), vstopnine: muzej 
Skenderbeg, amfiteater v Draču, trdnjava Berat, muzej Onurfi, arheološki park Apollonia, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje 
vodnika z licenco GZS, srbsko govoreči vodnik za Albanijo, nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo potovanja in ddv

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PROGRAM POTOVANJA: 1.dan: MURSKA SOBOTA -  MARIBOR – MEDJUGORJE 
Odhod avtobusa ob 04.00 uri izpred dogovorjenega mesta v Murski Soboti in vožnja s postanki mimo Zagreba, Karlovca in Hercegovine 
do romarskega središča Medjugorja, kraja, ki je pred leti bil le skromna vasica, danes pa je eno izmed svetovno znanih romarskih središč. 
Po prihodu bomo najprej bomo obiskali Crnico, kraj prvih prikazovanj. V popoldanskih urah bomo obiskali tudi cerkev sv. Jakoba. 
Nastanitev v hotelu. Večerja. Nočitev.
2.dan: MEDJUGORJE – IZVIR BUNE - MOSTAR – MEDJUGORJE
Po zajtrku vožnja do izvira reke Bune, močan kraški izvir pod kamnitim previsom ob katerem stoji Derviška tekija iz 17.stol. Ogled 
prekrasnega izvira in zanimive islamske verske zgradbe. Pot nadaljujemo do Mostarja, prelepega mesta na obali reke Neretve. Podamo 
se v staro mestno jedro, ki nosi pečat srednjeveških časov in na oglede znamenitosti: turško kopališče, Hadži Kurtove džamije, 
Ukrivljenega mosta, rekonstruiranega znamenitega starega mosta iz 16.stol., katerega je dal zgraditi sultan Sulejman in ki je bil porušen v 
vojni pred nekaj leti, stolpa Tara in Halebija. Sprehod po Kujunđiluku s številnimi trgovinicami, ki vas bodo privabile. V popoldanskih urah 
povratek v naš hotel. Večerja. Nočitev.
3.dan: MEDJUGORJE – MARIBOR – MURSKA SOBOTA
Po zajtrku je dopoldan namenjen za molitev, premišljevanje v romarskem središču in posameznim obiskom krajev molitev. Po želji vzpon 
na Križevac, kjer so ob 1900 obletnici Kristusove smrti postavili velik križ. Ob dogovorjeni uri se odpravimo do reke Trebižat, kjer je narava 
ustvarila prekrasne slapove Kravica v višini 30 metrov. Postanek za ogled in nekaj prostega časa. Povratek proti domu s prihodom v 
poznih večernih urah. 

Međugorje - Mostar - 3 dni
odhodi: 24./26.04., 25./27.09.   samo 158€

Informacije in rezervacije: 
PE Ljutomer, Rajh Nade ul. 2 (prostori Pošte), tel: 02 581 10 52
e-pošta: ljutomer@mojcenter.net ali rezervacije@mojcenter.net 

STE PREDSTAVNIK PODJETJA, DRUŠTVA, SINDIKATA, ŠOLE  ...?

Z veseljem vam bomo izdelali kvaliteten ter cenovno ugoden program v skladu z vašimi željami...

Uspešno sodelujemo s številnimi šolami, sindikati, združenji in društvi po Sloveniji. 

Vaše povpraševanje lahko oddate v naših poslovalnicah v Murski Soboti in Mariboru ali pa v poslovalnicah v 
Ljutomeru in Mariboru, ki sta posebej specializirani za področje zaključenih skupin.

Informacije in rezervacije: 
PE Maribor, TPC CITY, Vita Kraigherja 5, tel: 02 420 89 10 
e-pošta: maribor@mojcenter.net ali rezervacije@mojcenter.net 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, cestnine in parkirnine, nastanitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah, 2 x 
polpenzion, vstopnina za ogled izvira reke Bune in slapov Kravica, vodenje turističnega vodnika, stroške organizacije potovanja, 
nezgodno zavarovanje potnikov, ddv.

Cena programov velja ob min. udeležbi 40 potnikov na posameznem potovanju. Pridružujemo si pravico do spremembe programov, trase programov in poteka posameznih ogledov, o čemer potnike 
obvestimo (ob prijavi ali pred odhodom). Enodnevni programi veljajo kot končno obvestilo, pri večdnevnih potniki prejmejo obvestilo o odgodu znotraj 7 dni pred odhodom po pošti na svoj naslov . 
Predstavljen je del naše ponudbe. Vsa naša ponudba se nahaja na spletnem portalu  ali v naših poslovalnicah.www.mojcenter.net

Programi za zaključene skupine

vse
vstopnine 

in polpenzioni
v ceni



Slovenija - Terme 

Čatež ob Savi - Terme Čatež - hotel Terme ****
brezplačno do 6.leta

brez prijavnine

Čatež ob Savi - Terme Čatež - hotel Toplice ****
brezplačno do 6.leta

brez prijavnine

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2  dni TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: dodaten obrok po rednem ceniku, 
otroški meni 8,5€  POPUSTI: otroci do 6. leta brez ležišča brezplačno, otrok do 6.leta  z eno odraslo osebo brezplačno v sobi tipa 1/2 
single use,  otrok 6-12 na dod lež. 50% popust, otrok 6-12 v sobi tipa single use 50% popust (na ceno dvoposteljne sobe po osebi), odrasla oseba 
na dod.lež. 15% popust, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3  dni TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: dodaten obrok po rednem ceniku, 
otroški meni 8,5€ na dan  POPUSTI: otroci do 6. leta brez ležišča brezplačno,  otrok do 6.leta  z eno odraslo osebo brezplačno v 1/2 single 
use, otrok 6-12 50% otrok 6-12  z eno odraslo osebo 50% popust  v sobi single use (na ceno dvoposteljne sobe po osebi), odrasla oseba na 
dod.lež. 15% popust

LEGA: mirna lega v Termah Čatež; v kraju Čatež ob Savi, 4 km od Brežic.

INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE: prha/kad, sušilnik za lase, LCD TV, brezplačen WiFi, klimatska naprava, minibar, sef, telefon, balkon, možnost 
dodatnega ležišča; v pritličju brez balkona
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost dietne prehrane (predhodna najava)
OPIS: recepcija, restavracija, bazenski kompleks z notranjim plavalnim bazenom (25x10 m, 33 °C), dva whirlpoola (35 °C) ter zunanji 
bazen nepravilnih oblik (pribl. 120 m², 33 °C); finska savna in turška kopel, rimsko-irske kopeli, fitnes, solarij, kozmetični salon, svet 
ročnih masaž; konferenčni center, a la carte restavracija; hotelski sef, avla, dvigalo, kavarna, bar, casino, internetni dostop, WiFi, sobna 
strežba, parkirišče, igrišče
OPOMBE: brezplačno parkirišče; živali niso dovoljene; zimska Termalna riviera je odprta vse dni v letu, poletna Termalna riviera je 
odprta pribl. od konca aprila do predvidoma sredine oktobra.  

LEGA: Terme Čatež; v kraju Čatež ob Savi, 4 km od Brežic; hotel je neposredno povezan z z zimsko Termalno riviero

INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE: kad/wc, sušilnik za lase, SAT TV, brezplačen WiFi, klimatska naprava, minibar, telefon, sef, balkon oz. terasa v 
pritličju, možnost dodatnega ležišča
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost dietne prehrane (predhodna najava)
OPIS: recepcija, restavracija, športna dvorana, bowling, mini igralni salon, THAI – center tajskih masaž ; vhod v zimsko Termalno 
riviero; igralni salon, pub, hotelski sef, avla, dvigalo, kavarna, bar, casino , igralnica, restavracija, konferenčna soba, internetni dostop, 
WiFi, parkirišče, miniklub za otroke, igrišče
OPOMBE: brezplačno parkirišče; živali niso dovoljene; zimska Termalna riviera je odprta vse dni v letu, poletna Termalna riviera je 
odprta pribl. od konca aprila do predvidoma sredine oktobra; hotel je neposredno povezan z zimsko termalno riviero in s hotelom  
Čatež (hodnik)

Zimska Termalna riviera: več kot 2300 m² termalnih vodnih površin; pokriti in odprti bazeni (31–32 °C) nepravilnih oblik, 
otroški bazen; bazen z valovi, tobogani, divja reka, masažna ležišča, vodni tok, vodna goba, slapovi, gusarska ladja za 
najmlajše, vulkanska gora z izbruhi lave in gorečim mestom, tobogana kamikaza in skakalnica, proga za deskanje, 
whirlpolli; Savna park v sklopu zimske Termalne riviere: 8 savn, 2 solarija, 4 bazenčki, nudistična terasa.

Poletna Termalna riviera: 10 bazenov s skupno 10.000 m² termalnih vodnih površin (26–35 °C), otroški vodni park z 
igrali in vodne drče, gusarski otok, trojček toboganov, bazen z valovi, tobogan boomerang, počasna reka, olimpijski 
bazen,...

ne spreglejte

V ceni tudi:
- dnevno dva vstopa v zimsko ter.
  riviero ali poletno termalno riviero
- uporaba fitnessa v športnem 
  centru Term Čatež

ne spreglejte

Cena vključuje še: vstop v notranji in zunanji bazen hotela Terme, dva  vstopa dnevno v zimsko ali poletno termalno riviero (ko obratuje), 
vstop v fitness in savne hotela Terme, en vstop dnevn v bazenski kompleks hotela Čatež, animacijo

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Čatež ob Savi - Terme Čatež - hotel Čatež ***
brezplačno do 6.leta

brez prijavnine

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2 dni TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: dodaten obrok  po rednem ceniku, 
otroški obrok 8,5€ na dan  POPUSTI: otroci do 6. leta brez ležišča brezplačno,  otrok do 6.leta iz eno odraslo osebo brezplačno v sobi tipa 
1/2 single use,  otrok 6-12 na dod.lež. 50% popust, otrok 6-12 z eno odraslo osebo 50% popust v sobi single use (na ceno dvoposteljne sobe po 
osebi), odrasla oseba na dod.lež. 15% popust, 

LEGA: v središču Term Čatež, v kraju Čatež ob Savi;  hodnikom je povezan z zimsko Termalno Riviero

INTERNET: brezplačni wi fi
NASTANITEV: SOBE:  dvoposteljna soba v starem delu hotela: kopalnica s prho, sat TV, brezplačen WiFi, telefon; dvoposteljna soba 
v novem delu hotela: kopalnica s prho, sušilnik za lase, SAT TV, brezplačen WiFi, klimatska naprava, minibar, sef, telefon, balkon ali 
terasa, možnost dodatnega ležišča
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost dietne prehrane (predhodna najava)
OPIS: recepcija, hotelski sef, dvigalo, bar, casino , restavracija, konferenčna soba, internetni dostop, parkirišče; notranji bazen, 
jacuzzi, savna, squash, aerobika, fitnes studio, bowling, golf, tenis, badminton, solarij, wellness
OPOMBE: brezplačno parkirišče; živali niso dovoljene; zimska Termalna riviera je odprta vse dni v letu, poletna Termalna riviera je 
odprta pribl. od konca aprila do predvidoma sredine oktobra

ne spreglejte

V ceni tudi:
- neomejeno kopanje v bazenu 
  hotela Čatež
- dnevno 1 vstop v zimsko ter.riviero
  ali 2 vstopa na poletno ter.riviero
- animacijski program

6

IZENAČIMO
CENO

Cena vključuje še:  dva  vstopa dnevno v zimsko ali poletno termalno riviero (ko obratuje), vstop v hotelski fintess, animacijo

Cena vključuje še:  uporaba notranjega in zunanjega bazena hotela Čatež, en vstop dnevno v zimsko termalno riviero ali dva vstopa 
dnevno na poletno termalno riviero (ko obratuje), animacijo

ZAHTEVAJTE PONUDBO
 za mobilne hišice in apartmaje v Čatežu



Slovenija - Terme 

Terme Topolšica - hotel Vesna ***, apartmaji Ocepkov Gaj ****

LEGA: Terme Topolšica

INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE: vse s kopalnico, SAT TV in klimo, mini bar (sobe superior), večina balkon; v sobah superior je gostom 
tudi na voljo kopalni plašč
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: hotelski sef, avla, dvigalo, kavarna, trgovine, bar, restavracija, konferenčna soba, WiFi, parkirišče, garaža (doplačilo), 
igrišče; notranji bazen, zunanji bazen, otroški bazen, ležalniki, sončniki, vodna aerobika, jacuzzi, savna, parna kopel, masaža, 
fitnes studio, tenis; zunanji bazenski kompleks s toboganom; sodoben welness center Živa; V sklopu hotela se nahaja tudi 
sodobno naselje z apartmaji Ocepkov Gaj.
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.1 noč TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: prijavnina 1,50€ po osebi (na licu)  
POPUSTI: tretja otrok do 7.leta brezplačno brez ležišča, otrok 7-14 na dod.lež. brezplačno z doplačilom pavšala za večerjo 15€ na dan,  
oseba na dod.lež. 25€ doplačilo  

brezplačno do 14.leta

ne spreglejte

V ceni tudi (velja tudi za apartmaje):
- neomejeno kopanje v bazenih
- neomejena savna v h.Vesna
- animacija
- parkirišče

brez prijavnine

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.1 noč TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: prijavnina 1,50€ po osebi (na licu), 
polpenzion v hotelu Vesna: 20€ po osebi na dan, otroci do 14.leta 11€ na dan

Terme Olimia - hotel Breza ****
brezplačno do 12.leta

brez prijavnine

Terme Tuhelj - hotel Well ****
brezplačno do 12.leta

brez prijavnine
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.2 noč TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: 1/1 soba 25€, kosilo 15€, POPUSTI:  
otrok do 5.leta brezplačno, en otrok do 12.leta brezplačno  v terminih (temno obarvani termini z datumi), v ostalih terminih otrok 5-12 50% 
popust, otrok 5-12 na osn.lež. 30% popust, tretja oseba 15% popust 

LEGA: Olimje v neposredni bližini Podčetrtka
NAMESTITEV: prha/wc, SAT-TV, telefon, mini bar, nekatere balkon, klima
STORITEV: samopostrežni zajtrk
OPIS: restavracija, aperitiv bar, frizerski salon, knjižnica klubski prostor za seminarje, prodajalna casopisov in 
spominkov, Center zdravja Olimia, bazen, parkirišce:
ŠPORTNA PONUDBA: 2000m2 vodnih površin (28-36C), whirpooli, slap, vodni tok, podvodne masaže, otroški 
bazen, pocivališca, samopostrežna restavracija, aqua bar, solarij, fitnes. Svet savn 1550m2. Termalni park Aqualuna 
3000m2, 11 toboganov, sprostitveni in valovani bazen, 2 otroška bazena, bogata animacija
OPOMBE: hotel je s podzemnim hodnikom povezan z bazeni Wellnes centra Termalija, Wellnes hotelom Sotelija.

AKCIJA - popust 
 bivanje min 4-6 noči 10%, 7 noči 15%

CENA VKLJUČUJE: polpenzion (samopostrežni obroki), namestitev v dvoposteljni sobi, steklenica mineralne vode, kopanje v bazenih 
centra Relax, 1 x kopanje v bazenih Family Fun, 1 x vstop v savna svet v wellness centru Termalija, kopanje v termalnem parku Aqualuna 
(od maja do septembra), nočno kopanje v bazenih Termalija Relax (ob petkih in sobotah), kopanje v bazenih vodnega planeta Tuhelj, 
vsebine za krepitev pozornosti do sebe (joga smeha, nordijska hoja ...), uporaba fitness studia, wi-fi, kopalni plašč in brisača v sobi 

LEGA: samo 90 km iz Maribora in 145 km iz Ljubljane se nahajajo Terme Tuhelj, kjer naravno in nedotaknjeno okolje 
omogoča pobeg iz vsakdanjika; vodne atrakcije, savna center in beauty center pa ponujata drugačne dimenzije 
sprostitve in užitka.
SOBE: classic soba: v obnovljenem delu hotela Well (tuš/kad, fen, telefon, TV, mini bar; premium soba: v novem delu 
hotela Well (tuš/kad, fen, telefon, mini bar, TV, sef, balkon
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija, aperativni bar; hotel je s hodnikom povezan z notranjimi bazeni; parkirišče. Vodni 
planet: notrnji bazeni ponujajo bazen za sproščanje z jacuzzi masažami, vodnimi slapovi in gejziri, plavalni bazen (25 
m), otroški in terapevtski bazen. Savna svet: ponuja sprostitev v 4 finskih, 3 parnih savnah; lapidarium, jacuzzi, hladni 
bazen, kneip pot, številne prostore za sprostitev, eno tudi z vodnimi posteljami in visečimi stoli. Center za nego in 
lepoto telesa Spa & Vita: bogata ponudba masaž (čokoladna, havajska, ayurveda ...) in programi za sprostitev duha in 
nega telesa, solarij ter sodobni fitnes center.
ŠPORTNA PONUDBA: kopanje v notranjem in zunanjem bazenu, fitnes.
OPOMBE: psi niso dovoljeni.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.2/3 noči TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: 1/1 soba classic 19€, 1/1 premium 
soba 29€ na dan, kosilo 12€, POPUSTI:  otrok do 5.leta brezplačno, en otrok do 12.leta brezplačno  v terminih (temno pobarvani termini z 
datumi), v ostalih terminih otrok 5-12 50% popust, otrok 5-12 na osn.lež. 30% popust, tretja oseba 15% popust OPOMBE: obvezno doplačilo za 
pijačo v temnješe pobarvanih terminih - 3€ po osebi na dan

CENA VKLJUČUJE: polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja), pri all inclusive (v ceniku temnejše pobarvane cene - z obveznim doplačilom
3€ po osebi na dan tudi kosilo z vključeno pijačo pri obrokih, 1 x vstop v svet  savn za goste sob classic in neomejen vstop za goste sob 
premium, neomejeno kopanje v bazenih vodnega planeta, kopanje v bazenih Wellness Termalija v Olimju, nočno kopanje ob sobotah do 2.00 
ure, uporaba fitnessa, torba s kopalnim plaščem in brisačo, animacijski program, gratis wi fi v vseh prosorih hotela

AKCIJA - popust 
 bivanje min 4-6 noči 10%, 7 noči 15%

IZENAČIMO
CENO

POČITNICE V TERMAH IN ZDRAVILIŠČIH?
S klikom do vse ponudbe term in zdravilišč v Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem ...

www.mojcenter.net/pocitnice/zdravilisca-terme

soba classic

soba premium



Slovenija - Terme 

Terme Topolšica - hotel Vesna ***, apartmaji Ocepkov Gaj ****

LEGA: Terme Topolšica

INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE: vse s kopalnico, SAT TV in klimo, mini bar (sobe superior), večina balkon; v sobah superior je gostom 
tudi na voljo kopalni plašč
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: hotelski sef, avla, dvigalo, kavarna, trgovine, bar, restavracija, konferenčna soba, WiFi, parkirišče, garaža (doplačilo), 
igrišče; notranji bazen, zunanji bazen, otroški bazen, ležalniki, sončniki, vodna aerobika, jacuzzi, savna, parna kopel, masaža, 
fitnes studio, tenis; zunanji bazenski kompleks s toboganom; sodoben welness center Živa; V sklopu hotela se nahaja tudi 
sodobno naselje z apartmaji Ocepkov Gaj.
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.1 noč TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: prijavnina 1,50€ po osebi (na licu)  
POPUSTI: tretja otrok do 7.leta brezplačno brez ležišča, otrok 7-14 na dod.lež. brezplačno z doplačilom pavšala za večerjo 15€ na dan,  
oseba na dod.lež. 25€ doplačilo  

brezplačno do 14.leta

ne spreglejte

V ceni tudi (velja tudi za apartmaje):
- neomejeno kopanje v bazenih
- neomejena savna v h.Vesna
- animacija
- parkirišče

brez prijavnine

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.1 noč TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: prijavnina 1,50€ po osebi (na licu), 
polpenzion v hotelu Vesna: 20€ po osebi na dan, otroci do 14.leta 11€ na dan

Bovec - Eko hotel Mangart ****
brezplačno do 5.leta

brez prijavnine

Rogaška Slatina - Grand hotel Sava ****
brezplačno do 12.leta

brez prijavnine

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.2 noč TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: 1/1 soba 20€ na dan , suoerior soba 
20€ na dan po sobi  POPUSTI:   otrok 5-12 na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, otrok do 5.leta brezplačno, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.2/3 noči TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: 1/1 soba classic 19€, 1/1 premium 
soba 29€ na dan, kosilo 12€, POPUSTI (hotel superior):  otroci 6-12 na dod.lež. 50% popust, 12-15 let 30% popust, otrok do 6.leta brezplačno, 
tretja oseba na dod.lež. 15% popust popusti (depandansa): otrok do 6.leta brezplačno, otrok nad 6 let plača polno ceno

IZENAČIMO
CENO

soba classic

soba premium

LEGA: Bovec, na robu Triglavskega narodnega parka, le 500 m od centra mesta
NAMESTITEV: SOBE: dvoposteljne z možnostjo dodatnega ležišča, družinske sobe; klima, kopalnica (prha/wc, 
sušilec za lase), SAT-TV, minibar, sef, balkon
INTERNET: brezplačni wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večrja ali nočitev z zajtrkom
OPIS: novozgrajeni in sodobno opremljeni hotel razpolaga s 34 sobami različnih velikosti. Odlikuje ga čudovit 
pogled na Bovško kotlino in prelepe Julijske Alpe. Gostom je na voljo: recepcija, restavracija, zunanja terasa, 
wellness z masažno kadjo in s savno, otroška igrala; hotel je prilagojen invalidom
OPOMBE: brezplačno parkirišče; hotel je v letu 2022 kategoriziran v 4* 

Terme Paradiso - hotel Terme Paradiso ****
brezplačno do 6.leta

brez prijavnine

LEGA: V Rogaški Slatini, sredi prostranega in lepo urejenega parka ter neokrnjene narave
NAMESTITEV: SOBE: elegantne sobe tipa lux in sobe superior, opremljene s stilnim pohištvom; klima, kopalnica 
((tuš ali kad), toaletni prostor, brisače, telefon, mini-bar, sef, kopalni plašč, brezplačni WI FI. V Suitah Superior 
Grand je razpoložljiva večja masažna kad.
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: sampostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, dve restavraciji, bar v preddverju in bar Capuccino s sladkimi dobrotami, kavarna Imperial, SPA 
ROI na več kot 1200 m2 z masažno kadjo, s svetom savn, številne masaže ter lepotni in zdravniški tretmaji, 
pilates, jutranja gimnastika, frizerski salon, izposoja koles.
OPOMBA: brezplačno parkirišče

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.2 noč TURISTIČNA TAKSA: na kraju samem DOPLAČILA: 1/1 soba 20€ na dan , suoerior soba 
20€ na dan po sobi  POPUSTI:   otrok 5-12 na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, otrok do 5.leta brezplačno, 

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022

LEGA: v kraju Dobova, blizu avtoceste A2
NASTANITEV: Spa & Wellness Hotel Paradiso Superior 4*; SUPERIOR SOBA: dvoposteljna soba z zakonsko 
posteljo ali ločenima ležiščema, kopalnica (kad ali prha/wc, sušilec za lase), SAT TV, sef, mini bar, klima, balkon 
s pogledom na vodni park; 3 SUPERIOR DELUX SOBE: dva različna tipa; dve sta z masažno kadjo, ena pa je 
suita z ločenim dnevnim in spalnim prostorom ter s parno savno v sklopu tuša, vse z balkonom; PREMIUM 
SOBE: so novejše in prostornejše, imajo izbor vzglavnikov ter kuhalnik za kavo in čaj. Izbirate lahko med 
zakonsko posteljo ali ločenima posteljema. Na voljo so tudi 4 družinske sobe, ki so med seboj, dve po dve, 
povezane z veznimi vrati; PREMIUM DELUX SOBE: so modernejše, s prostorno kopalnico s tušem in 
jakuzzijem v sobi. Imajo izbor vzglavnikov, kuhalnik za kavo ali čaj ter balkon. Honey Paradise Glamping Reosrt: 
luksuzne lesene hišice primerne za bivanje največ 4 oseb; spalnica z zakonsko posteljo, spalnica s pogradom, 
kuhinja z jedilnico, kopalnica, SAT TV, klima/gretje, zunanja terasa; Depandanse: tri dvoposteljne sobe in ena 
štiriposteljna soba z kopalnico (tuš/wc), SAT TV, klima
STORITEV: polpenzion - samopostrežni zajtrk in večerja
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: recepcija, restavracija, bar, terasa, spa (2 bazena, fitness in 8 savn), zunanji bazeni, tobogan; obilo 
možnosti za pohodništvo in ribolov, v bližini tudi igrišče za golf.
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali na vprašanje (dovoljeno do 5 kg v sobah superior)
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Ankaran - hotel Convent ****, suite Oliva/vile Cedra ****, vile Bor/Adriatic ****

Ankaran - Rezidenca Ortus ***
brezplačno do 18.leta

LEGA: Ankaran; v mediteranskem parku; naselje Adria;
PLAŽA:  250 m; prodnata in betonska; primerna za otroke in invalide;
NAMESTITEV: (Hotel Convent): kopalnica tuš/wc, sušilec za lase, telefon, sat TV, internet dostop, minibar. Sobe 
imajo pogled na park in morje ali pa na hotelski atrij urejen v starem slogu; (Dep. Cedra): klima, SAT TV, kopalnica 
tuš z WC-jem in sušilcem za lase; sobe v pritličju imajo teraso, v nadstropju balkon; (Dep. Bor): SAT TV, telefon, 
klima, kopalnica tuš z WC-jem in sušilcem za lase; sobe v pritličju so s teraso, v nadstropju s francoskim oknom; (vile 
Adriatic): v celoti prenovljene v letu 2012 in primerne za družine, na voljo so sobe s pogradom (90x200) , sobe z 
dodatnim ležiščem ali triposteljne sobe. Vse sobe imajo klimo, plasma SAT-TV, telefon, sušilec za lase, balkon ali 
teraso, Suite Olive: spalnica z zakonsko posteljo ali z dvema ločenima ležiščema in udoben kavč v ločenem prostoru, 
sobe so klimatizirane, z minibarom in LCD TVjem, na voljo tudi brezplačen WiFi(apartmaji Adria): 1/2+2 APP: vsi 
apartmaji se nahajajo v pritličju, spalni prostor z dvema ležiščemai, dnevni prostor z dvema dodatnima ležiščema, 
kuhinja, jedilnica, kopalnica, SAT –TV, telefon, internet, terasa; obnovljenu v letu 2020
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja (izven sezone večerja s klasično strežbo);
OPIS:  recepcija, otroška igrala, možnost aktivnih počitnic ali sprehodov, kolesarjenje, različna športna igrišča, vodni 
športi, odprt in pokrit bazen z morsko vodo, otroški bazen, wellness centerAdria z 280m2 vodnih površin s savnami in 
raznimi masažami, fitness; zunanje aktivnosti lahko gostje izvajajo na tenis igriščih, na igriščih za košarko, mali 
nogomet, odbojko na mivki, mini golf … na voljo je tudi Bowling s 6 stezami; za gurmane je poskrbljeno v raznih 
gostinskih lokalih; živa glasba;
OPOMBE: parkirišče ob doplačilu; domače živali niso dovoljene;

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, v sezoni min 5, za krajše bivanje veljajo 
posebne cene  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: prijava na licu mesta, otroška 
posteljica 8€ na dan, domače živali 12€ (samo v vilah Bor in Adriatic), fiksna številka sobe 
55€/sobo, parkirišče 7€ na dan na bivanje  POPUSTI (v vilah Cedra/Bor)  otroci brez storitev in 
brez ležišča do 3.leta brezplačno, od 3. do 10.leta na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 
10.leta 50% popust, prvi otrok 10-15 let 30% popust, 15-18 20% popust, na osn.lež.. do 12. leta 
30% popust; drugi otrok 10-15 30% popustm 15-18 30% popust, odrasla oseba na dod.lež. 20% 
popust POPUSTI (Adriatic): 1.otrok do 10.leta na dod.lež. brezplačno, 2.otrok do 10.leta 50% 
popust ali en otrok do 10.leta brezplačno, 10-15 30% popust, 15-18 20% popust, odrasla oseba 
20% popust  POPUSTI (suite Olive): , otrok 3-10 let 50%- popust, otroci do 3.leta bezplačno
otrok 10-15 let 30% popust 15-18 let 20% popust, drugi in tretji otrok. 3-10 let 30% popust, 10-15 let 
20% popust, tretja oseba 20% popust; na osn.lež. do 10.leta 30% popust, POPUSTI (hotel 
Convent): prvi otrok do 8.leta brez ležišča brezplačno

brezplačno do 10.leta

ne spreglejte

 V ceno vključeno tudi: 

- prosti vstop na plažo
- uporaba notranjega bazena (zaprt med
   01.07.-14.07.)
- zunanji bazen - 15.06.-15.09.
- uporaba fitness studia, 
- 1 x tedensko tematska večerja
- animacijski program v sezoni
- wi-fi internet
- upokojenci 65 let in več 10% popust 
  02.01.-23.06. in 18.09.-29.12.

10% do 28.02.

Vile AdriaticVile Adriatic

Cedra/Bor Cedra/Bor

Apartmaji

za bivanje do 23.06. in od 01.07. do 17.09.

Olive suites

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, v sezoni 5 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu 
mesta DOPLAČILA: zajtrk 11€ po osebi na dan, kosilo / večerja 18€ po osebi na dan, končno 
čiščenje 30€

IZENAČIMO
CENO

Olive suites

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min. 2 dni  TURISTIČNA TAKSA: doplačilo na licu mesta DOPLAČILA:   1/1 soba 80% 

doplačilo, večerja po želji - trihodni meni 16€ po osebi na dan - otroci 7-12 11€ na dan POPUSTI: dva otroka do 18.leta v sobi 

suita brezplačno z dvema odraslima, tretja in četrta odrasla oseba v sobi suite brezplačno 

LEGA: na čudoviti in mirni lokaciji v središču obmorskega mesta Ankaran;
PLAŽA: prodnata, betonirana, skalnata, oddaljena 350 m
NASTANITEV: SOBE: moderno opremljene sobe, ki vsebujejo TV, klimo, minibar, sef, kopalnico s tušem, 
sušilec za lase, higienični set, delno z balkonom
INTERNET: brezplačni wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk
OPIS: butični hotel, primeren za vse, ki ljubijo mondeno udobje in zasebnost; recepcija, restavracija, bar, 
hotelska terasa, konferenčna soba z možnostjo različne postavitve miz in stolov, vključuje LCD projektor, 
platno, flipchart tablo, brezžično internetno povezavo in tehnično asistenco
OPOMBE: brezplačno parkirišče, domače živali so dovoljene
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LEGA: v naselju Simonov zaliv, 800 m iz Izole;
PLAŽA:  naravni peščeni zaliv San Simon, betonska, travnata, 50 m;
NAMESTITEV: Hotel Haliaetum in Mirta: prha, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon, mini bar, vse sobe z 
balkonom, v hotelu Mirta delno s pogledom na morje;  Depandansa Korala, Perla, Palma, Sirena, prha, wc, sušilec 
za lase‚ klima, telefon, SAT TV, delno z balkoni ter na morsko stran. V sobah brez balkona je možnost enega ali 
dveh dodatnih ležišč (pograd);  depandansa Park: prha, wc, sušilec za lase‚ telefon, SAT TV, delno z balkoni ter na 
morsko stran
INTERNET: računalniški kotiček v hotelu Haliaetum, brezplačna wi-fi internetna povezava v hotelih Haliaetum in 
Mirta, restavraciji San Simon in na območju plaže;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija za oba hotela in vse depandanse v hotelu Haliaetum, prehrana pa v centralni restavraciji nasproti; 
terasa z živo glasbo (v glavni sezoni), otroško igrišče, animacija za otroke in odrasle; v hotelu Haliaetum je fitness 
studio, frizerski salon, 2 seminarska prostora in notranji bazen z ogrevano morsko vodo - bazen lahko koristijo vsi 
gostje San Simon resorta;v hotelu Mirta je Wellness & SPA center z zeliščno savno, suho finsko savno, infrardečo 
savno, rimsko parno kopeljo, mokro jamo, tepidarijem, whirlpoolom ter bogato ponudbo sprostilnih masažnih 
programov, terapevtsko-zdravilnih storitev ter drugih oblik sproščanja, regeneracije in oblikovanja teles;
OPOMBE: brezplačno parkirišče v neposredni bližini hotela; domače živali so dovoljene za doplačilo samo v 
depandansah (niso dovoljene v restavraciji in na plaži); peščena plaža s poševnim pristopom, senca akacijevega 
gozdička (priporočamo družinam z majhnimi otroci).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2/4 dni,  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA:  prijava na licu mesta, namestitev v obnovljeni depandansi Sirena 7€ na dan po osebi, krajše 
bivanje 5€, v zadnjih dveh sezonah 10€, za bivanje 1 noč 5€, v zadnih dveh sezonah 15€, otroška posteljica 7€ na dan, domače živali 3* - 15€ na dan, 4* - 20€ na dan, kosilo 12€ na dan odrasli, otroci do 
15.leta 10€ na dan POPUSTI:   otroci nad 15 let in odrasa oseba v 2* in  otroci do 2. leta brezplačno, prvi otrok do 1 .leta na 3.ležišču brezplačno, drugi otrok do  1 .leta na 4. ležišču brezplačno 5 5
3* doplačilo 30€ na dan, v 4* 40€ na dan, otrok do 15.leta na osn.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom  12€ po osebi na dan, otroci do 15.leta 10€ na dan  

Izola -  hotel Haliaetum, dep. Mirta ****, dep. Korala, Perla, Sirena ***, dep. Park ** brezplačno do 15.leta

ne spreglejte
V ceno vključeno tudi: 
- neomejeni vstop na hotelsko plažo 15.06.-15.09.
- prost vstop v  notranji bazen (zaprt julija in avgusta)
- brezplačno parkirišče
- brezplačen wi-fi (samo v Resortu 4*)

15% do 31.01.

10% do 31.03.
velja za termine od 13.05. do 23.12.,med 24.06.-04.09. min 7 noči 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

Koper - hotel Žusterna ***

LEGA: ob obali, obrobje mesta Koper;
PLAŽA:  80 m, betonirana, do mestne plaže 800 m;
NAMESTITEV SOBE: prha, wc, sušilec za lase, klima, kabelska TV, telefon, mini bar, balkon (sobe superior); nekaj 
hotelskih sob je obnovljenih; 
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS:  restavracija s teraso, dvigalo, wellness center (masaže, nega obraza in telesa, fizioterapije, savne: tepidarium, 
caldarium, suha savna, laconium, infrardeča savna, sanarij, relaksarij; fitnes), Aquapark Žusterna s 1.200 m² površin 
notranjih in zunanjih bazenov z morsko in sladko vodo, v bližini športni center Bonifika z nogometnim stadionom, 
atletsko stezo, športno dvorano, kegljiščem in teniškimi igrišči, večnamensko dvorano za trening košarke, rokometa in 
odbojke, improvizirane borilnice za trening borilnih športov in rekreacijo;
OPOMBE: brezplačno parkiranje v garažni hiši Aquapark hotela Žusterna; domače živali niso dovoljene. 

brezplačno do ...
brez prijavnine

ZAHTEVAJTE DODATNO PONUDBO NAMESTITVE: Apartmaji Lavande v Kopru
(ponudba zaradi spreminjajočih se cen ni objavljena v katalogu)

ne spreglejte

Cena vključuje še: 
- uporabo notranjih in zunanjih bazenov
- parkiranje v garažni hiši
- vstop na plažo

Olive suites
PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2 dni  TURISTIČNA TAKSA: doplačilo na licu mesta DOPLAČILA: suita 45€ na dan, apartma 
55€ na dan (sobe z balkonom),  POPUSTI:  otrok 5-12 na dod.lež. 50% popust (v sobah brez balkona dodatno otroci do 5.leta brezplačno, 
ležišče na vprašanje),  otrok do 12.leta na osn.lež. z eno odraslo osebo 50% popust - odrasla oseba plača single use, odrasla oseba na 
dod.lež. 15% popust  OPOMBE: predvideno poslovanje hotela je zaradi planirane obnove do 31.08., termini od 01.09. na vpršanje
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Izola - zasebni apartmaji in Izola ***

LEGA: na področju starega centra Izole, Jagodje (Simonov zaliv), Livade, Belvedere
PLAŽA: prodnata, betonska, skalnata, 300 do 1000 m (razdalja znana ob povpraševanju)
APARTMAJI: 1/2, 1/3, 1/4 studio: enoprostorski apartmaji z ustreznim številom ležišč, kuhinjsko nišo, kopalnico, balkon ali terasa
1/4 APP: spalnica z dvema ležiščema, dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali 
terasa
1/5 APP: dve spalnici z dvema ležiščema, dnevni prostor z dodatnim ležiščem, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, balkon 
ali terasa 
1/6 APP: dve spalnici z dvema ležiščema, dnevni prostor z dvema dodatnima ležiščema, kuhinjska niša z jedilnim kotom, 
kopalnica, balkon ali terasa
1/7 APP: tri spalnice z dvema ležiščema, dnevni prostor z enim dodatnim ležiščem, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, 
balkon ali terasa 
SOBE: dvoposteljne sobe s kopalnico, nekatere z balkonom, sobe kategorije ** imajo etažno kopalnico in WC 
STORITEV: najem apartmaja/privatne sobe 
OPIS: apartmaji se nahajajo v privatnih hišah, opremljeni z ustreznim številom ležišč, imajo vrt ali teraso, v starem delu mesta 
večinoma brez terase ali balkona in vrta, kuhinja je opremljena s priborom za ustrezno število oseb; podroben opis apartmaja 
z lokacijo je možno dobiti ob rezervaciji; v bližini se nahaja več restavracij, trgovin in ostalih prodajaln, 
ŠPORTNA PONUDBA: v sklopu plaže turističnega naselja Simonov zaliv 
OPOMBE: živali dovoljene (ob doplačilu na vprašanje); brisače in kuhinjske krpe je potrebno prinesti s seboj, posteljnina je 
všteta v ceno; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3, nekateri apartmaji v sezoni imajo pogoj bivanja 7 noči  TURISTIČNA TAKSA: doplačilo na 
licu mesta DOPLAČILA: prijava na licu mesta, domače živali 15€ na dan (na vprašanje), krajše bivanje od 2 dni 50% v času božiča in novega 
leta velja cena najvišje sezone  POPUSTI:  odbitek za apartmaje brez klime 5€ na danen otrok do 3. leta brezplačno, 

ne spreglejte
- kvalitetni apartmaji
- ob rezervaciji vam posredujemo točno lokacijo hiše in 
  slikovni material ter opis apartmaja
- uporaba klime v ceni

brezplačno do 3.leta

Izola -  hotel Delfin *** brezplačno do 6.leta

LEGA:  na promenadi, med Simonovim zalivom in Izolo;
PLAŽA: ob plaži, betonska, delno kamnita;
NAMESTITEV: klima, prha/wc, SAT-TV, telefon, fen, balkon, pogled na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi povsod v hotelu; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS:  recepcija, restavracija a la carte, bar, zunanji bazen, notranji bazen, lastna hotelska plaža, bar na 
plaži, balinišče, kegljišče, kozmetični salon, frizerski salon, kneippov vrt, glasba za ples ob petkih in sobotah 
od 20.00 do 24. ure, v poletnih mesecih od torka do sobote;
OPOMBE: brezplačno parkirišče, parkirna garaža (doplačilo); domače živali niso dovoljene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min. 1 dan, v sezoni min 5 dni  TURISTIČNA TAKSA: doplačilo na licu mesta 

DOPLAČILA:   1/1 soba 12€ na dan, single use 20€ na dan, najem garaže 6€ na dan (kavcija za daljinec 20€) POPUSTI: otroci 

do 6. leta brezplačno , otrok od 6. do 12. leta na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust; OPOMBA: popust za 

upokojence lahko uveljavljate le ob predložitvi dokazila 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

Izola - hotelsko naselje Belvedere ***

LEGA:  na vzpetini nad morjem, s čudovitim pogledom na Tržaški zaliv, med Izolo in Portorožem, 2 km od centra mesta;
PLAŽA: prodnata, betonska, skalnata, 800 m;
NAMESTITEV: namestitev v več vilah; klima, SAT-TV, telefon, mini bar, prha/wc, fen, večina balkon (doplačilo); 
INTERNET: brezplačen Wi-Fi povsod v hotelu; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; / najem apartmaja ali all inclusive;
OPIS:  restavracija, terasa s plesno glasbo, trgovina z živili, prodajalna spominkov, trafika; sef na recepciji, možnost pranja 
perila, parkirišče; v bližini savna, masaža; zunanji bazen s sladko vodo (prilagojen otrokom in odraslim), otroški bazen, teniško 
igrišče, namizni tenis, mini golf, izposoja koles;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene, cena vključuje končno čiščenje, tedensko čiščenje, posteljnino, 
kuhinjski in jedilni pribor.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:vsak dan, min 3/4/5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta 
DOPLAČILA: enkratna prijava na licu mesta, otroška posteljica 7€ na dan, kosilo 12€ po osebi na dan, otroci do 7.leta brezplačno, otroci  7-
15 8€ na dan  POPUSTI:  otrok 12-15 let na otroci do 2. leta brez storitev brezplačno, prvi otrok do 12.leta na dod.lež. brezplačno, 
dod.lež. 50% popust, tretja oseba 20% popust t v family sobi: , dva otroka 12-16 let 60% popust, tretja dva otroka do 12.leta brezplačno
oseba 40% popust, otrok 2-15 na osn.lež. 40% popust, 15-18 20% popust OPOMBE: polja brez cen pomenijo, da ponudba v tem terminu ni 
na voljo,  odbitek za nočitev z zajtrkom 4€ na dan

brezplačno do 12.leta

V ceno vključeno tudi: pijača dobrodošlice, parkirišče, wi fi povezava v sobi, na recepciji, v restavraciji in ob bazenu, mini bus do 
plaže - 20.06.-03.09., uporaba zunanjega bazena z ležačniki in senčniki do zasedbe (02.06.-10.09.), animacijo

10% do 31.03.

AKCIJA 7=6
 05.03.-02.06., 18.09.-27.12.

AKCIJA 14=12
19.04.-30.06., 18.09.-15.10.
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Slovenija - Obala

POSLOVALNICE:
 MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64,  LJUTOMER, Joška Berdena ul.6, tel: 02/581-10-52, TELEFONSKA PRODAJA: 02/564-84-77 

Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e-mail: rezervacije@mojcenter.net

Strunjan - hotel Salinera ***/****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/4 dni,TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: prijava gosta na licu mesta, 
otroška posteljica 7€ na dan, polni penzion 12 € na dan odrasli, otroci do 15.leta 10€ na dan  krajše bivanje 5€ na dan po osebi, v najvišjih dveh ,
sezonah 10€ na dan, bivanje 1 dan - po sezonah 5€/5€/10€/15€/15€,  POPUSTI:  otroci do 2.leta brezplačno, prvi otrok do . leta na 15
dod.lež.brezplačno (v sobah 3* ),  ni možno otroci nad 15. let in odrasla oseba na dod.lež.  samo v 4* 40€, otrok do 2. leta na osn. lež. do 
2.leta gratis, otrok 2-15 na osn.ležišču 20% popust, 

brezplačno do 15.leta

LEGA: tik ob morju, v zalivu v bližini solin
PLAŽA:  betonska, travnata, 50-100 m, v bližini peščena;
NAMESTITEV: sobe standard***: prha, wc, sušilec za lase, SAT TV, telefon,  sobe superior****: prha, wc, sušilec za 
lase, klima, SAT TV, telefon, mini bar, balkon; nekaj družinskih sob in sob primernih za invalide;
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk 
OPIS: recepcija, restavracija, terasa s plesno glasbo (v sezoni), trafika, bar na plaži, sef na recepciji, otroška igrala, 
dvigalo, zunanji ter notranji bazen z morsko vodo (zaprt julija), tudi za otroke, whirlpooli, savne, sprehajalne in 
kolesarske poti, izposoja koles (kolesarski hotel), animacija; energijski park z 12 energijskimi točkami, športno 
rekreativni program, otroški kotiček s strokovno animacijo
OPOMBE: brezplačno parkirišče v bližini hotela; domače živali niso dovoljene. 

Strunjan - apartmaji Salinera **/***, Vila Maia ***

LEGA: v objemu miru, zelenja in čistega morja, v manjšem zalivu; 
PLAŽA: peščeno-prodnata, delno betonska, 100-200 m; primerna za otroke;
APARTMAJI: apartmaji so obnovljeni, imajo SAT TV in novo pohištvo, 
1/3 APP: tipa studio s tremi ležišči, in dodatnim ležiščem, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, terasa ali 
balkon1/2+3 APP: spalnica z dvema ležiščema, dnevni prostor s tremi ležišči in enim dodatnim ležiščem, kuhinjska niša z 
jedilnim kotom, kopalnica, balkon; Apartmaji v Vila Maia: apartmaji s SAT TV, limo, kuhinjskim štedilnikom, hladilnikom, 
pomivalnim strojem, SAT TV, telefon, kopalnica sušilec za lase, balkon (1/2+2: z eno spalnico ter 1/4+2 z dvema 
spalnicama ter dvema dodatnima ležiščema v dnevnem prostoru)
OBROKI: najem apartmaja, možnost doplačila za polpenzion
PONUDBA: restavracija; terasa s plesno glasbo (v sezoni), bife na plaži; market 800 m (v naselju Strunjan), trafika; 
parkirišče
ŠPORT: zunanji bazen z morsko vodo (prilagojen tudi otrokom), bio center z notranjim bazenom z morsko vodo, otroškim 
bazenom, whirlpooli in savna parkom; otroško igrišče; sprehajalne in kolesarske poti; izposoja koles;
ŽIVALI: dovoljene z doplačilom

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/4 dni TURISTIČNA TAKSA:na licu mesta DOPLAČILA: prijava na licu mesta, otroška 
posteljica 7€ na dan,  zajtrk za odrasle 10€/dan, otroci 2-15 7€ na dan,  kosilo ali večerja 12 € na dan, otroci 2-15 let 10€ na dan,  popust, 
domače živali v apartmajih 2* - 15€ na dan, krajše bivanje prve tri sezone 5€ na dan, zadnji dve sezoni 10€, za bivanje min 1 dan doplačilo po 
sezonah: 5€/5€/10€/15€/15€

- v ceni tudi vstop v notranji bazen 
  zaprt v juliju
- vstop na plažo (15.06.-15.09.)
- parkirišče
- wi-fi povezavo v hotelu Salinera 

ne spreglejte

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

- v ceni tudi vstop v notranji bazen 
  zaprt v juliju in avgustu
- vstop na plažo (15.06.-15.09.)
- parkirišče
- wi-fi povezavo v hotelu Salinera
- končno čiščenje apartmaja 

ne spreglejte

Fiesa - Barbara Piran beach hotel *** brezplačno do 7.leta

LEGA: leži v najlepšem, najbolj zelenem in mirnem delu slovenske obale, nahaja se v zalivu med Piranom in Strunjanom in je v bližini 
Portoroža
PLAŽA: neposredno pred hotelom je delno prodnata plaža s ploščami
NAMESTITEV:  sobe imajo pogled na morje / jezero, telefon, TV ter WC in tuš, mini bar.; nekatere sobe imajo tudi balkon
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: nočitev z zajtrkom; 
OPIS: zajtrkovalnica, aperitiv bar na terasi hotela, bistro na plaži, parkirišče (doplačilo), družabni prostor, dostop za invalid, jaccuzzi, 
savna
ŠPORTNA PONUDBA: hotelska plaža, pokrit bazen z ogrevano morsko vodo in masažnimi šobami, savna, športno igrišče,možnost 
organizirane rekreacije.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2 dni  TURISTIČNA TAKSA:na licu mesta DOPLAČILA: otroška posteljica 7€ na dan,domača 
žival 20€ na dan, polpenzion 20€ po osebi na dan, parkirišče 10€ na dan POPUSTI: , otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno

IZENAČIMO
CENO

- v ceni tudi vstop v notranji bazen 
  zaprt v juliju in avgustu
- vstop na plažo (15.06.-15.09.)
- parkirišče
- wi-fi povezavo v hotelu Salinera
- končno čiščenje apartmaja 

ne spreglejte
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STRUNJAN: HOTEL SVOBODA****
LEGA:  v Strunjanskem zalivu med Strunjanom in Piranom;
PLAŽA: betonirana, 250 m;
NAMESTITEV: (hotel): klima, telefon, SAT-TV, prha/wc, fen, mini bar; (vile): klima, telefon; SAT TV, prha/wc, fen, mini 
bar, balkon ali terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi povsod v hotelu; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s solatnim bifejem;
OPIS:  restavracija, restavracija a la carte, savna, lepotni salon, zdravstveni oddelek, v bližini ribja restavracija, 
trgovina s spominki in časopisi,zunanji in notranji bazen z morsko vodo, tenis, nordijska hoja, kolesarjenje, aquafitnes, 
mini golf, otroško igrišče, odbojka na mivki;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

STRUNJAN: HOTEL LAGUNA***
LEGA:  v Strunjanskem zalivu med Strunjanom in Piranom;
PLAŽA: betonirana, 250 m;
NAMESTITEV: telefon, SAT-TV, peha/wc, fen, delno balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi povsod v hotelu; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s solatnim bifejem;
OPIS:  restavracija, kavni bar, terasa, tenis igrišča, igrišča za odbojko, odbojka na mivki, košarka, mini golf, izposoja 
koles;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene v določenih sobah.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 noči TURISTIČNA TAKSA:  plačilo na licu mesta DOPLAČILA: dodatni obrok: 15€ na dan, otroci 6-12 10€,  
1/1 soba na vprašanje (doplačilo), krajše bivanje 10%  POPUSTI: otrok 6-12 na dod.lež. 50% popust,  tretja oseba na dod.lež. Otroci do 6. leta brezplačno,  
20% popust,  OPOMBA: povprašajte za dodatne popuste za otroke v času poletnih počitnic

Strunjan - hotel Svoboda****, Vile Svoboda ***, hotel Laguna*** brezplačno do 6.leta

- neomejena uporaba bazena v hotelu 
   Svoboda
- vstop na hotelsko plažo
- telovadba
- fitness
- animacija

ne spreglejte

Slovenija - Obala

Piran - hotel Piran ****
brezplačno do 7.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2-3 noči TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: otroška posteljica 7€ na dan, 
polpenzion 20€na dan (otroci do 12.leta 50%), parkirišče: 10€ na dan (garažna hiša Fornače), domača žival 20€ POPUSTI:  prvi otrok do 
7.leta brez ležišča brezplačno,  

LEGA:  ob obali, ob starem mestnem jedru Pirana;
PLAŽA: 1 minuta hoje do plaže; betonirane ploščadi za sončenje;
NAMESTITEV: klima, kabelska TV, telefon, mini bar, kopalnica tuš/wc, sušilec za lase, delno balkon s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi povsod v hotelu; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk, možnost polpenziona;
OPIS:  recepcija, restavracija, kavarna, Nebeška terasa, terasa za sončenje, čitalnica z bogatim izborom knjig in časopisov, 
skupen salon s TV, Aromaterapija butik, masaža, spa, wellness, savna, izposoja koles;
OPOMBE: v Piranu velja poseben režim parkiranja; gostje se ob prihodu zapeljejo skozi zapornico in imajo možnost 30 
minutnega parkiranja pred hotelom, nato avto prestavijo v parkirno hišo na Fornačah (doplačilo po ceniku); živali dovoljene 
(doplačilo); hotel je bil v letu 2013 v celoti prenovljen.

Portorož - Boutique hotel Portorose ****
brezplačno do 7.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2-3 dni  TURISTIČNA TAKSA:na licu mesta DOPLAČILA: otroška posteljica 7€ na dan,domača 
žival 20€ na dan, polpenzion 20€ po osebi na dan, parkirišče v hotelski garaži 10€ na dan POPUSTI: , otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

LEGA: hotel se nahaja v mirnem okolju Portoroža v bližini marine, obdan z zelenim botaničnim vrtom in le streljaj od morja
PLAŽA: 300 m od mestne marine in 400 m od slavne portoroške plaže
SOBE: kad ali prha/WC, sušilnik za lase, telefon, sat. TV, priključek za internet, sef, minibar; balkon s pogledom na park ali 
bazen
STORITEV: samopostrežni zajtrk, možnost doplačila za polpenzion
OPIS: restavracija, kavarna, bar, zunanji bazen, notranji bazen, wellness s savnami, brezplačen WiFi v vseh predelih
OPOMBE: domače živali dovoljene (doplačilo), parkirišče (doplačilo)

IZENAČIMO
CENO
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Slovenija - Obala

Portorož - hotel Riviera ****
brezplačno do 13.leta

LEGA: v centru Portoroža;
PLAŽA: 250 m, peščena, delno betonirana, travnata;
NAMESTITEV: klima, telefon, SAT-TV, minibar, fen,prha/wc; nekatere obrnjene tudi na morsko stran (doplačilo);
INTERNET: neomejen brezplačen dostop za hotelske goste: wi-fi LifeClass, neomejen brezplačen dostop izven hotela: 
Free-Pi (Občina Piran);
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS:  bazenski kompleks s termomineralno in ogrevano morsko vodo, terapije z lokalnimi naravnimi zdravilnimi dejavniki, 
fitness center, pilates, medicinski in fizioterapevtski, lepotni center, savna park s 7 vrstami savn, whirpooli in z različnimi 
kopelmi, center WAI THAI s priznanimi tradicionalnimi tajskimi masažami; razni vodni športi na plaži;
OPOMBE: zunanje parkirišče (do polne zasedenosti 5€ na dan); doplačilo za garažo: 15 € / dan ; živali so dovoljene, 
nekatere sobe prilagojene invalidom, hoteli prijazni družinam.

LEGA: v centru Portoroža;
PLAŽA: 250 m, peščena, delno betonirana, travnata;
NAMESTITEV: klima, telefon, SAT-TV, minibar, fen,prha/wc; nekatere obrnjene tudi na morsko stran (doplačilo);
INTERNET: neomejen brezplačen dostop za hotelske goste: wi-fi LifeClass, neomejen brezplačen dostop izven hotela: 
Free-Pi (Občina Piran);
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS:  bazenski kompleks s termomineralno in ogrevano morsko vodo, terapije z lokalnimi
naravnimi zdravilnimi dejavniki, fitness center, pilates, medicinski in fizioterapevtski, lepotni center, savna park s 7 
vrstami savn, whirpooli in različnimi kopelmi, center WAI THAI s priznanimi tradicionalnimi tajskimi masažami; razni 
vodni športi na plaži;
OPOMBE: zunanje parkirišče (do polne zasedenosti 5€ na dan); doplačilo za garažo: 15 € / dan ; živali so dovoljene, 
nekatere sobe prilagojene invalidom, hoteli prijazni družinam.

Portorož - socializing hotel Mirna **** brezplačno do 13.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni min 4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: otroška posteljica 
5€ na dan, garaža 15€ na dan, kosilo 18€ na dan, otroci 3-13 9€ na dan parkirišče 5€ na dan, domača žival 20€ na dan, krajše bivanje 20% 
POPUSTI:  drugi otrok otroci do 2.leta brez storitev brezplačno, prvi otrok do 13. leta na dod.lež  v  sobi tipa 1/2+1 in 1/2+2 brezplačno, 
do 13.leta 30% popust, otrok do 13.leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 7€ na dan 

15% do 31.01.

10% do 31.03.
za bivanja min 4 noči od 19.06. dalje

za bivanja min 4 noči od 19.06. dalje

15% do 31.01.

10% do 31.03.
za bivanja min 4 noči od 19.06. dalje

za bivanja min 4 noči od 19.06. dalje

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

AKCIJA 7=6, 14=12
 09.01.-31.03. in 01.11.-22.12.

V ceni tudi: 
- pijača dobrodošlice
- kopanje v bazenih Lifeclass Wellness 
  (zaprto med 05.07.-15.07.)
- vstop v bazene z morsko vodo
- vstop na hotelsko plažo
- koriščenje fitnessa v dop. času 
- vstop v Casino Riviera in Portorož

ne spreglejte

IZENAČIMO
CENO

AKCIJA 7=6, 14=12
 09.01.-31.03. in 01.11.-22.12.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni min 4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: otroška posteljica 
5€ na dan, garaža 15€ na dan, kosilo 18€ na dan, otroci 3-13 9€ na dan parkirišče 5€ na dan, domača žival 20€ na dan, krajše bivanje 20% 
POPUSTI:  drugi otrok otroci do 2.leta brez storitev brezplačno, prvi otrok do 13. leta na dod.lež  v  sobi tipa 1/2+1 in 1/2+2 brezplačno, 
do 13.leta 30% popust, otrok do 13.leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 7€ na dan 

Portorož - hotel Marko ***

LEGA: v objemu hotelskega parka in neposredni bližini portoroške avenije;
PLAŽA: betonirana, z mivkastim dnom; za goste hotela brezplačen dostop tako do centralne plaže, kakor tudi 
do plaže Meduza; slednja se nahaja le nekaj korakov od hotela;
NASTANITEV: SOBE: Prostorne sobe z razgledom na morje ali park so udobne in opremljene s stilnim 
pohištvom. Vse sobe so klimatizirane, SAT -TV, tuš/wc, sušilec za lase, mini bar, sef, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk
OPIS: Hotel Marko se nahaja ob osrednji obalni aveniji v samem centru Portoroža. Hotel ima prostorne in 
klasično opremljene sobe ter izjemno hotelsko teraso iz katere lahko občudujete pogled na morje in hotelski 
park.Gostom je na voljo: recepcija, zasebni vrt, restavracija, bar, parkirišče
OPOMBE: domače živali so dovoljene (doplačilo), doplačilo za garažo

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022
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Slovenija - Obala

Portorož - grand hotel Bernardin*****
brezplačno do 12.leta

LEGA: ob obali, kompleks Bernardin, Portorož;
PLAŽA:  betonska, delno prodnata;  razkošna zasebna plaža z brezplačno uporabo ležalnika in senčnika, kopalnega 
plašča in brisače;
NAMESTITEV: sobe superior: prha/kad, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, radio, telefon, minibar, paket za osebno 
nego, kopalni plašč, copati, vse sobe z balkonom s pogledom na morje; 
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS:  restavraciji Pečina in Sunset, Grand Café in Cocktail Lounge s klavirjem ter pokrita terasa, dvigalo, trgovina s 
spominki, fitnes, frizerski in kozmetični salon, največji kongresni center v Sloveniji, organizacija porok, bazen z 
ogrevano morsko vodo, center dobrega počutja Paradise Spa (savne, masaže, nega obraza in telesa), vstop v 
morski park Laguna Bernardin (notranji bazen z ogrevano morsko vodo), ter v Casino Bernardin; v bližini namizni 
tenis, odbojka na plaži, izposoja koles, potapljanje in drugi vodni športi, ostala športna ponudba v sklopu hotelskega 
naselja Bernardin; 24-urna sobna postrežba, polnilna postaja za električne avtomobile;
OPOMBE: brezplačno zunanje parkirišče; domače živali niso dovoljene. obnovljene sobe v letu 2018

V ceni tudi: vstop v morski park Termaris v hotelu Histrion, vstop na hotelsko plažo (15.06.-15.09.), animacija, parkirišče, vstop v notranji bazen GH Bernardin (zaprt julija in avgusta)

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/4 dni, TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: prijava gosta na licu mesta, 
otroška posteljica 7€ na dan, domača žival 20€ na dan, krajše bivanje po sezonah 5€/5€/5€/10€/10€, bivanje samo en dan doplačilo po 
sezonah 5€/5€/10€/15€/15€ po osebi na dan   POPUSTI: otroci  otroci do 2.leta brezplačno, prvi otrok do 12. leta na dod.lež.brezplačno,  
nad 12. let in odrasla oseba na dod.lež.plača pavšal 50€ na dan,  otrok do 2.leta na osn. lež. gratis, otrok 2-12 na osn.ležišču 20% popust

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

15% do 31.01.

10% do 31.03.

IZENAČIMO
CENO

velja za termine od 13.05. do 23.12.,med 24.06.-04.09. min 7 noči 

Slovenija - Obala

Portorož - Grand hotel Portorož****
brezplačno do 13.leta

LEGA:  v centru Portoroža;
PLAŽA:  250 m; peščena, delno betonirana, travnata;
NAMESTITEV: kabelska TV, radio, telefon, mini bar, sef, priključek za internet, klima;
INTERNET: neomejen brezplačen dostop za hotelske goste: Wi-Fi LifeClass, neomejen brezplačen dostop izven 
hotela: Free-Pi (Občina Piran);
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS:  hotelski kompleks vsebuje: kongresni center, restavracija, bari, kavarne - a' la carte restavracija, istrska 
taverna, picerija, aperitiv bar, čajnica, terasa; trgovski center; dve garaži in parkirišča, bazenski kompleks s 
termomineralno in ogrevano morsko vodo, terapije z lokalnimi naravnimi zdravilnimi dejavniki, fitness center, pilates, 
medicinski in fizioterapevtski, lepotni center, savna park s 7 vrstami savn, whirpooli in različnimi kopelmi, center WAI 
THAI s priznanimi tradicionalnimi tajskimi masažami; razni vodni športi na plaži;
OPOMBE: zunanje parkirišče (do polne zasedenosti 5€ na dan), doplačilo za garažo: 15 € / dan; kužki so dovoljeni.

15% do 31.01.

10% do 31.03.
za bivanja min 4 noči od 19.06. dalje

AKCIJA 7=6, 14=12
 09.01.-31.03. in 01.11.-22.12.

za bivanja min 4 noči od 19.06. dalje

CENO

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni min 4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: otroška posteljica 
5€ na dan, garaža 15€ na dan, kosilo 18€ na dan, otrok 3-13 9€ na dan, parkirišče 5€ na dan, domača žival 25€ na dan, krajše bivanje 20%   
POPUSTI:  drugi otrok otrok do 2.leta brez storitev brezplačno, prvi otrok do 13. leta na dod.lež  v  sobi tipa 1/2+1 in 1/2+2 brezplačno, 
do 13.leta 30% popust, otrok do 13.leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 10€ na dan 

Portorož - Lifeclass Ruleta ****
brezplačno do 13.leta

15% do 31.01.

10% do 31.03.
za bivanja min 4 noči od 19.06. dalje

za bivanja min 4 noči od 19.06. dalje
LEGA:  v centru Portoroža;
PLAŽA:  250 m; peščena, delno betonirana, travnata;
NAMESTITEV: kabelska TV, radio, telefon, mini bar, sef, priključek za internet, klima;
INTERNET: neomejen brezplačen dostop za hotelske goste: Wi-Fi LifeClass, neomejen brezplačen dostop izven 
hotela: Free-Pi (Občina Piran);
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS:  glejte opis ostalih Lifeclass hotelov
OPOMBE: namestitev v enem od Lifeclass hotelov 4*; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni min 4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: otroška posteljica 
5€ na dan, garaža 15€ na dan, kosilo 18€ na dan, otrok 3-13 9€ na dan, parkirišče 5€ na dan, domača žival 25€ na dan, krajše bivanje 20%   
POPUSTI:  drugi otrok otrok do 2.leta brez storitev brezplačno, prvi otrok do 13. leta na dod.lež  v  sobi tipa 1/2+1 in 1/2+2 brezplačno, 
do 13.leta 30% popust, otrok do 13.leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 10€ na dan 

AKCIJA 7=6, 14=12
 09.01.-31.03. in 01.11.-22.12.

15



Portorož - hotel Histrion ****
brezplačno do 15.leta

LEGA: v zelenju, ob nekdanji samostanski cerkvici, kompleks Bernardin, 1000 m do centra Portoroža;
PLAŽA:  betonska, 20 m; travnata in peščena v bližini; 
NAMESTITEV: prha/kad, wc, sušilec za lase, klima, kabelska TV, telefon, minibar, vse z balkonom s pogledom na 
morje ali laguno, 2 sobi namenjeni invalidom;
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS: restavracija Barka, Pristan (posebej namenjena tudi kolesarjem), Taverna Mediteran, Mesečeva restavracija, 
aperitiv bar, terasa, zimski vrt, sef na recepciji, dvigalo, konferenčna dvorana, sejna in spletna soba, zunanji bazen z 
morsko vodo, otroški bazen, vstop v morski park Laguna Bernardin (notranji bazen z ogrevano morsko vodo), 
Wellness Laguna (savne, solarij, masaža, kozmetični salon), ter v Casino Bernardin; v bližini namizni tenis, odbojka 
na plaži, izposoja koles, potapljanje in drugi vodni športi, ostala športna ponudba v sklopu hotelskega naselja 
Bernardin; družinam prijazen hotel – bogato opremljena igralnica, otroška igrala, med počitnicami mini club na plaži, 
kolesarski hotel;
OPOMBE: brezplačno zunanje parkirišče v neposredni bližini hotela;hotel je v letu 2019 v celoti obnovljen 

Slovenija - Obala

Portorož - hotel Vile Park ***, Vila Barka ***

LEGA: ob morju, v bližini hotela Histrion;
PLAŽA:  betonska, travnata, 50-100 m, v bližini peščena;
NAMESTITEV: prha/kad, wc, sušilec za lase, klima, kabelska TV, telefon, nekatere z balkonom in obrnjene na morsko 
stran; VILA BARKA: spalnica, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, kopalnica, balkon terasa, SAT TV, klima, prva vrsta od 
morja
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja v hotelu Histrion;
OPIS: aperitiv bar, bar na plaži, terasa, dvigalo, zunanji bazen z morsko vodo, otroški bazen, vstop v morski park 
Laguna Bernardin v hotelu Histrion (notranji bazen z ogrevano morsko vodo), v bližini namizni tenis, odbojka na plaži, 
izposoja koles, potapljanje in drugi vodni športi, ostala športna ponudba v sklopu hotelskega naselja Bernardin; 
družinam prijazen hotel – bogato opremljena igralnica, otroška igrala, med počitnicami mini club na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče v neposredni bližini hotela; domače živali so dovoljene (doplačilo). 

brezplačno do 15.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: prijava gosta na licu mesta, 
otroška posteljica 7€ na dan, polni penzion 15 € na dan, otroci 2-15 - 10€ na dan, krajše bivanje po sezonah 5€/5€/5€/10€/10€, bivanje samo 
en dan doplačilo po sezonah 5€/5€/10€/15€/15€ po osebi na dan  POPUSTI:  otroci do 2.leta brezplačno, prvi otrok do 15. leta na 
dod.lež.brezplačno, drugi otrok do 15.leta v sobi 1/2+2 brezplačno,  otroci nad 15. let in odrasla oseba na dod.lež. plačilo pavšala 40€, 
otrok do 2.leta na osn. lež. gratis, otrok 2-15 na osn.ležišču 20% popust, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/4 dni, v glavni sezoni min 5 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: prijava 
gosta na licu mesta, otroška posteljica 7€ na dan, domača žival 15€ na dan, kosilo 15 € na dan, otroci 2-15 10€ na dan, krajše bivanje po 
sezonah 5€/5€/5€/10€/10€, bivanje samo en dan doplačilo po sezonah 5€/5€/10€/15€/15€ po osebi na dan   POPUSTI:  otroci do 2.leta 
brezplačno, prvi otrok do 15. leta na dod.lež.brezplačno, drugi otrok do 15.leta v sobi 1/2+2 brezplačno,  otroci nad 15. let in odrasla 
oseba na dod.lež. plača pavšal 30€, otrok do 2.leta na osn. lež.  gratis, otrok 2-15 na osn.ležišču 20% popust,

V ceni tudi: vstop v morski park Termaris, vstop na hotelsko plažo (15.06.-15.09.), animacija, parkirišče

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

V ceni tudi: vstop v morski park  Termaris, vstop na hotelsko plažo (15.06.-15.09.),  animacija, parkirišče, 

15% do 31.01.

10% do 31.03.

15% do 31.01.

10% do 31.03.

IZENAČIMO
CENO

velja za termine od 13.05. do 23.12.,med 24.06.-04.09. min 7 noči 

velja za termine od 13.05. do 23.12.,med 24.06.-04.09. min 7 noči 

IŠČETE APARTMAJE NA SLOVENSKI OBALI? 

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/4 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: prijava gosta na licu mesta, 
otroška posteljica 7€ na dan, domača žival 15€ na dan, kosilo 15 € na dan, zajtrk za odrasle 10€ na dan, otrok 2-12 7€ na dan, kosilo ali večerja 
za odrasle 15€ na dan, za otroke 2-15 10€ na dan   POPUSTI (polpenzion): OPOMBE: v apartmaju lahko bivata  otroci do 2.leta brezplačno, 
dve odrasli osebi in dva otroka do 15.leta; Vila Barka preds
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Slovenija - Obala

LEGA: 100 m od Remisens Premium hotela Metropol ter igralnice Grand, neposredno ob glavni sprehajalni poti, 800 m 
od centra mesta;
PLAŽA:  betonska, travnata, 150 m;
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon, sef, minibar na zahtevo in proti plačilu, nekatere z 
balkonom in obrnjene na morsko stran, nekaj sob namenjenih za invalidne osebe; economy sob v letu 2022 ni več v 
ponudbi
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS: recepcija, restavracija, aperitiv bar, dnevni prostor, sejna soba, terasa, dvigala, notranji bazen z ogrevano morsko 
vodo (zaprt vsak ponedeljek), savna, otroška igralnica Lucyland, dodatna oprema za otroke: vozički, otroški sedeži, 
čelade, kolesa (brezplačno, predhodna najava), prost vstop v notranji bazen z morsko vodo, otroški bazen, hotelsko 
plažo in zunanje bazene Metropol lounge. 
OPOMBE: garažna hiša proti doplačilu;  domače živali so dovoljene (doplačilo) - samo v pritličnih sobah; 

Portorož - Remisens hotel Lucija *** 
brezplačno do 12.leta

Portorož - depandansa Remisens Premium Casa Rosa ****

LEGA: 50 m od Remisens Premium hotela Metropol ter igralnice Grand, neposredno ob glavni sprehajalni poti, 
800 m od centra mesta;
PLAŽA:  betonska, travnata, 150 m;
NAMESTITEV: prha/kad, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon, sef, mini bar, pisalna miza, nekatere z 
balkonom in obrnjene na morsko stran;
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja v Remisens Premium hotelu Metropol
OPIS: prenovljene sobe, aperitiv bar, terasa, dvigalo; gostom je na razpolago vsa dodatna ponudba hotela 
Metropol: prost vstop v notranji bazen z ogrevano morsko vodo, zunanja bazena, hotelsko plažo in Grand 
Casino Portorož, beauty center, športni park Lucija;
OPOMBE: recepcija in sprejem strank je v Remisens Premium hotelu Metropol; garažna hiša proti doplačilu;  
domače živali so dovoljene (doplačilo na licu). 

brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/4/5 noči, v terminu 27.04.-02.05. min 4 noči  TURISTIČNA TAKSA: plačilo na licu mesta  
DOPLAČILA:domače živali 27€ na dan  plačilo na licu mesta, krajše bivanje 10%, bivanje 1 noč 20%,  POPUSTI: prvi otrok do eta brez 3.l
ležišča brezplačno, dva otroka do 12.leta v sobi suite z dvema odraslima brezplačno,  otrok na osn.lež. do 12.leta 30% popust, odbitek 
za nočitev z zajtrkom 7€ na dan po osebi brezplačna otroška posteljica  OPOMBE: 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/4/5 noči 27.04.-02.05. min 4 noči  TURISTIČNA TAKSA: plačilo na licu mesta  DOPLAČILA:  
domače živali  20€  na dan  plačilo na licu mesta, krajše bivanje 10%, bivanje 1 noč 20%, parkirišče na licu mesta  POPUSTI: otroci do 3.leta 
brez storitev brezplačno v otroški posteljici, prvi otrok od 3 - 12. leta na dod.lež.brezplačno, drugi otrok do 3.leta brez ležišč .
brezplačno, drugi otrok od 3. do 12.leta na dod.lež. v sobi 1//2+2 brezplačno,  tretja oseba na dod.lež. 20% popust,  otrok na osn.lež. do 
12.leta 30% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan OPOMBE: brezplačna otroška posteljica

ne spreglejte

Cena vključuje (velja za Casa Rosa in Casa Bel Moretto): 
- vstop v notranji bazen in savne hotela Metropol 
- vstop na plažo in zunanje bazene pool Lounge 01.07.-31.08.
- brezplačen wi-fi

LEGA: 100 m od GH Metropol, odmaknjen od ceste, dostop po stopnicah;
PLAŽA:  peščeno betonirana, 100 m;
NAMESTITEV: prha/wc, telefon, SAT-TV, fen, balkon, klima, sef, 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja v Remisens Premium hotelu Metropol
OPIS:  recepcija v hotelu Metropol, restavracija, aperitiv bar, dnevni prostor, terasa, igralnica za otroke v hotelu 
Lucija, brezplačen dostop do zunanjega bazenskega kompleksa Metropol Beach ter bazenskega prostora Remisens 
Hotela Lucija; Wellness & Spa v bližini – Remisens Hotel Lucija proti doplačilu;
OPOMBE: parkirna garaža v Remisens Premium Hotelu Metropol (proti doplačilu, omejeno število zunanjih parkirnih 
mest); domače živali so dovoljene (proti doplačilu). Nekdanji hotel Barbara, ki je bil pozimi 2016 v celoti obnovljen

Portorož - depandansa Remisens Premium Casa Bel Moretto****
brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2/3/4/5 noči, 27.04.-02.05. min 4 noči TURISTIČNA TAKSA: plačilo na licu mesta  DOPLAČILA: 
domače živali 27€  na dan plačilo na licu mesta, krajše bivanje 10%, bivanje 1 noč 20%, POPUSTI:  3prvi otrok do .leta brez ležišča 
brezplačno, dva otroka do 12.leta z dvema odraslima v sobi suite brezplačno ,  otrok na osn.lež. do 12.leta 30% popust, odbitek za nočitev 
z zajtrkom 7€ na dan po osebi  brezplačna otroška posteljica OPOMBE:

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

15% do 31.01.

10% do 31.03.

velja za termine od 03.05.-02.10.

15% do 31.01.

10% do 31.03.

velja za termine od 03.05.-02.10.

ne spreglejte

Cena vključuje: 
- vstop na plažo in bazene 
  na plaži (15.06.-15.09.)
- vstop v Metropol pool lounge
- ležalniki in senčniki ob bazenu

15% do 31.01.

10% do 31.03.

velja za termine od 03.05.-02.10.

IZENAČIMO
CENO

?

ne spreglejte

Cena vključuje: 
- vstop v savne in notranji bazen hotela Lucija do 30.06. in od
  01.09.
- vstop v notranji bazen in savne hotela Metropol 01.07.-31.08. 
- vstop na plažo in zunanje bazene pool Lounge 01.07.-31.08.
- brezplačen wi-fi
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Slovenija - Obala

Portorož - act-Ion hotel Neptun****, Wellness hotel Apollo **** 
brezplačno do 13.leta

LEGA:  v centru Portoroža;
PLAŽA:  250 m; peščena, delno betonirana, travnata;
NAMESTITEV: tuš, wc, SAT-TV, telefon, radio, minibar, sef, balkon, klima;
INTERNET: neomejen brezplačen dostop za hotelske goste: Wi-Fi LifeClass, neomejen brezplačen dostop izven hotela: 
Free-Pi (Občina Piran);
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS:  hotel stoji na vzpetini nad portoroško promenado; zaradi mirne lokacije je hotel primeren za družine; hotel je s 
pokritim hodnikom povezan s centrom za dobro počutje Terme & Wellness LifeClass; hotelski kompleks vsebuje: kongresni 
center, restavracija, bari, kavarne - a' la carte restavracija, istrska taverna, picerija, aperitiv bar, čajnica, terasa; trgovski 
center; dve garaži in parkirišča, bazenski kompleks s termomineralno in ogrevano morsko vodo, terapije z lokalnimi 
naravnimi zdravilnimi dejavniki, fitness center, pilates, medicinski in fizioterapevtski, lepotni center, savna park s 7 vrstami 
savn, whirpooli in različnimi kopelmi, center WAI THAI s priznanimi tradicionalnimi tajskimi masažami; razni vodni šport;
OPOMBE: zunanje parkirišče (do polne zasedenosti 5€ na dan); doplačilo za garažo: 15 € / dan; domače živali niso 
dovoljene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni min 4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA:  otroška posteljica 
5€ na dan, garaža 15€ na dan,parkirišče 5€ na dan, kosilo 18€na dan, otroci 3-13 let 9€ na dan, krajše bivanje 20%  POPUSTI: otroci do 2.leta 
brez storitev brezplačno, prvi otrok do 13. leta na dod.lež  v  sobi tipa 1/2+1 in 1/2+2 brezplačno,  drugi otrok do 13.leta 30% popust, otrok 
do 13.leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 7€ na dan 

LEGA:  500 m do centra mesta, odmaknjen od ceste, dostop po stopnicah;
PLAŽA:  peščeno betonirana, 200 m;
NAMESTITEV: prha/wc, telefon, SAT-TV, mini bar, balkon, klima, sušilec za lase; sobe so v celoti obnovljene, možnost 
economy sob (z francoskim ležiščem in samo za dve osebi);
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS:  recepcija, restavracija, aperitiv bar, dnevni prostor, terasa, parkirišče; (GH Metropol) 1.600 m2 vodnih površin, 
plavalni bazen (25m x 12m), podvodne masaže, fontana, slap, trije whirlpooli, zunanja terasa za sončenje, dva 
zunanja bazena (z morsko vodo), Beauty center: finska, turška savna, aromatična, ročne masaže, solarij, fitness 
center, lepotni salon, pedikura, frizerski salon, plaža in bazeni na plaži, urejeno kopališče s plavalnim bazenom (50m x 
25m), otroškim in bazenom za neplavalce, plaža, 500 m urejene obale; Športni park Lucija; 13 peščenih teniških igrišč, 
namizni tenis, igrišče za mali nogomet, košarko in odbojko, kegljišče, mini golf, šola smučanja na vodi, vodna padala 
in pedolini, najem jadrnic in drugih plovil; v sklopu hotela je Grand Casino Metropol;
OPOMBE: parkirna garaža (proti doplačilu, omejeno število parkirnih mest), valet parkiranje; domače živali so 
dovoljene (proti doplačilu).

Portorož - Remisens premium hotel Metropol ***** brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2/3/4/5 noči, v terminu 27.04.-02.05. TURISTIČNA TAKSA: plačilo na licu mesta  
DOPLAČILA: domače živali 27€ na dan  plačilo na licu mesta, krajše bivanje 10%, bivanje 1 noč 20%,  parkirišče na licu  POPUSTI: otrok do 
3.leta brez storitev brezplačno (v otroški posteljici), prvi otrok od 3.- 12. leta na dod.lež.brezplačno,  tretja oseba na dod.lež. 20% 
popust,  otrok 2-12.leta 30% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 8€ na dan po osebi OPOMBE:brezplačna otroška posteljica

15% do 31.01.

10% do 31.03.
za bivanja min 4 noči od 12.06. dalje

za bivanja min 4 noči od 12.06. dalje

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

15% do 31.01.

10% do 31.03.
velja za termine od 03.05.-02.10.

AKCIJA 7=6, 14=12
 09.01.-31.03. in 01.11.-22.12.

hotel Apollo hotel Neptun

IZENAČIMO
CENO

ne spreglejte

Cena vključuje (velja za Casa Rosa in Casa Bel Moretto): 
- vstop v notranji bazen in savne hotela Metropol 
- vstop na plažo in zunanje bazene pool Lounge 01.07.-31.08.
- brezplačen wi-fi
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Umag - Kanegra - Kanegra Resort Plava laguna **

LEGA: naselje Kanegra, na blagi vzpetini sredi bogatega mediteranskega rastja, pribl. 10km severno od Umaga, 
s prelepim pogledom na Portorož
PLAŽA: prodnata, 200-500 m, nudistična plaža 100 m;
NAMESTITEV: bungalovi: vsi imajo SAT-TV, telefon; (1/2+2): spalnica, dnevno-spalni prostor (2 ležišči), jedilni 
kot in kuhinjska niša, kad, wc, balkon/terasa; (1/4+1): 2 spalnici, dnevno-spalni prostor (1 ležišče), jedilni kot 
in kuhinjska niša, kad, wc, balkon/terasa; (1/4+2): 2 spalnici, dnevno-spalni prostor (2 ležišči), jedilni kot in 
kuhinjska niša, kad, wc, balkon/terasa;
INTERNET:  wi-fi (ob doplačilu);
STORITEV: najem bungalova, možnost polpenziona;
OPIS:  raznolika celodnevna animacija, supermarket, trafika, pošta, gril, picerija, restavracija, sef na recepciji, 
terasa s plesno glasbo, menjalnica, bar, internet caffe, TV salon, parkirišče;
v neposredni bližini je športni center: odbojka na mivki, tenis, namizni tenis, mini golf, izposoja koles, surfanje 
in drugi vodni športi, izposoja čolnov, otroško igrošče;
OPOMBE: parkirišče na licu 1€ na dan; domače živali so dovoljene (proti doplačilu).

PRIHODI: vsak dan min. 3/5 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za polpenzion 13€ po osebi na dan (prvi dve sezoni) 
in 15€ ostale sezone, za krajše bivanje 20%, za domače živali 10€ na dan, dodatno ležišče v apartmaju 1/2+2 in 1/4+2. 5€ na dan, parkirišče 
1€ na dan  POPUSTI (za hrano): , otroci od 5. do 14. leta 50% popust; OPOMBE: posteljnino zamenjajo 1 x otroci do 5. leta brezplačno
tedensko, brisače 2 x tedensko, otroška posteljica gratis

brezplačno do 5.leta 20% do 31.01.

CENA VKLJUČUJE ŠE (za goste, ki doplačajo večerjo ali koristijo storitev polpenziona: neomejeno pijačo pri večerji iz šankomata

Umag - Savudrija - Bungalovi Rona ***

PRIHODI: vsak dan min. 2/3/5 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: krajše bivanje 30%,  domače živali 10€ na dan, 
otroška posteljica 6€ na dan  OPOMBE: brisače, posteljnino in kuhinjske krpe zamenjajo 1 x tedensko

AKCIJA 7=6, 5=4
za prihode do 26.06. in od 28.08.

LEGA: nahajajo se v Ravni dolini, 1 km od Savudrije in 8 km od Umaga;
PLAŽA: 100 m; skalnata, z obilo zelenja in sence;
NAMESTITEV: bungalovi: klima, SAT-TV, kuhinjska niša (hladilnik z zamrzovalnikom), kopalnica/WC, balkon 
ali terasa(1/2-4 BGW – A): cca 34 m2, spalnica s francosko posteljo in raztegljivim kavčem za eno osebo, 
dnevni prostor z raztegljivim kavčem za eno osebo; (1/4-5 BGW – A): cca 40 m2, spalnica s francosko 
posteljo, spalnica s pogradom, dnevni prostor z raztegljivim kavčem za eno osebo; (1/4-5 APP – B): cca 42 
m2, dve spalnici s francosko posteljo, dnevni prostor z raztegljivim kavčem za eno osebo;
INTERNET:  wi-fi (ob doplačilu);
STORITEV: najem bungalova;
OPIS: restavracija, otroško igrišče;
OPOMBE:  brezplačno parkirišče; živali dovoljene po predhodnem dogovoru.

LEGA: v senci borovcev, na rtu naselja Punta, 1,5 km od centra mesta;
PLAŽA: peščena, prodnata, betonska, skalnata, mivkasto morsko dno, 100 m;
NAMESTITEV: klima, telefon, SAT-TV, prha/wc, balkon, mini bar, sušilec za lase; 
INTERNET:  brezplačen wi-fi v sobah;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: klimatizirana restavracija, aperitiv bar, plesna terasa, sef na recepciji, dvigalo, room service (24h), TV salon, 
frizerski salon, menjalnica, možnost pranja perila, dva zunanja bazena z morsko vodo, od tega en otroški bazen, 
senčniki in ležalniki v ceni do zasedbe prostih mest, v neposredni bližini hotela teniško igrišče, odbojka na plaži, 
otroško igrišče, izposoja koles, vodni športi, wellness center v hotelu Sol Umag, ponudba naselja Punta;
OPOMBE: parkirišče na licu 1€ na dan. Nekdanji hotel Sipar, ki je v letu 2016 bil v celoti obnovljen

Umag - hotel Sipar Plava Laguna ****
brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za krajše bivanje 20% POPUSTI:  prvi otrok do 12.leta na dod.lež. 
brezplačno, drugi otrok do 5.leta brez ležišča brezplačno, drugi otrok 5-12 let brez ležišča 50% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 25% popust, tretja oseba na dod.lež. 25% 
popust,  , 5-12 brez ležišča 50% popust, odrasla oseba na dod.lež. v sobi 1/2+2 80% popust, na dva otroka do12. leta  v sobi 1/2+2 brezplačno, tretji otrok do 5.leta brezplačno
osn.lež. 65% popust OPOMBA: starejši otrok v sobi se vedno šteje kot prvi otrok, ki zaseda dodatno ležišče, v 1/1 sobi:  3-12 75% popustotrok do 3.leta brezplačno,

15% do 15.03.

20% do 31.01.

15% do 15.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

Umag - Savudrija - sobe in bungalovi Savudrija Plava laguna***

LEGA: Savudrija, pribl. 9 km od Umaga;
PLAŽA: betonska, kamnita, 100 - 250 m;
NAMESTITEV: hotel: kad ali prha, WC, telefon, SAT TV balkon; bungalovi:, kad ali prha, WC, telefon SAT-TV, terasa;
INTERNET:  brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, pri večerji vključena pijača iz šankomata: 
OPIS: skupna recepcija, sef na recepciji (doplačilo), restavracija tik ob morju z veliko plesno teraso, animacija, 
zunanji bazen, doplačilo za ležalnike in senčnike; z doplačilom: teniška igrišča, mini golf, odbojka na mivki, namizni 
tenis, mini golf, košarka, razni vodni športi na plaži;
OPOMBE: parkirišče na licu 1€ na dan; domače živali so dovoljene (doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za krajše bivanje 20%,   
POPUSTI:  , drugi otrok 5-12 let brez ležišča 50% popust, prvi otrok do 12.leta na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 5.leta brezplačno
otrok do 12.leta na osn.lež. 25% popust, tretja oseba na dod.lež. 25% popust OPOMBA:  sobe Savudrija so sobe v nekdanjem hotelu Moj mir 

brezplačno do 12.leta

CENA VKLJUČUJE ŠE neomejeno pijačo pri večerji iz šankomata: točeno pivo, vino, razni sokovi, voda

20% do 31.01.

15% do 15.03.
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LEGA: v borovem gozdičku, na rtu naselja Punta, 1,5 km od centra Umaga;
PLAŽA:  skalnata, betonirana, 50 m;
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon, sef, minibar, večina sob z balkonom in nekatere obrnjene 
na morsko stran; sobe v rezidenci: prha, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon, sef, mini bar; vse sobe imajo balkon; 
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji (22.04.-24.09.)
OPIS: hotelska zgradba v kateri so: recepcija, restavracija s pripravo hrane pred gosti, a la carte restavracija, del 
restavracije se nahaja na prostem na terasi, aperitiv bar, prostor za igre, več manjših trgovin, dvigala, konferenčna 
dvorana, TV soba, zunanji bazen, notranji bazen s sladko vodo; fitnes, hotelski wellness center v istrskem slogu, v bližini 
hotela se nahaja depandansa - rezidenca, ki je z nadstreškom povezana z glavno zgradbo hotela. Gostje rezidence vse 
storitve koristijo v hotelski zgradbi,+. 
ŠPORTNA PONUDBA v bližini več igrišč za košarko, rokomet, nogomet, badminton, 14 odprtih in 2 pokriti teniški igrišči, 
odbojka na mivki, namizni tenis, kolesarnica, servis in izposoja koles, vodni športi, jahalni center;
OPOMBE: parkirišče 1€ na dan na licu; domače živali niso dovoljene.

Umag - hotel in rezidenca Umag Plava laguna ****
brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za krajše bivanje 20% POPUSTI (hotel):  prvi otrok do 12.leta 
brezplačno, drugi otrok do 5.leta brezplačno, drugi otrok 5-12 let brez ležišča 50% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 25% popust, tretja oseba na dod.lež. 25% popust, 
POPUSTI (residenca): 5-12 brez ležišča  50% popust, na osn.lež. v sobi 1/2 do 12.leta 25% popust, na osn.lež. do 12.leta v sobi prvi otrok do 5.leta brez ležišča brezplačno, 
1/2+2 50% popust, , tretji otrok 5-12 brez ležišča 50% popust, odrasla oseba na dod.lež. v sobi dva otroka do 12.leta v sobi 1/2+2 brezplačno, tretji otrok do 5.leta brezplačno
1/2+2 80% popust, na osn.lež. 65% popust , v 1/1 sobi: , otrol 3-12 75% popust OPOMBA: starejši otrok v sobi se vedno šteje kot prvi otrok, ki zaseda otrok do 3.leta brezplačno
dodatno ležišče

Umag - apartmajsko naselje Stella Plava Laguna ***

LEGA: TN Stella Maris, 2 km severno od Umaga, med TN Punta in TN Katoro;
PLAŽA: betonska, kamnita,prodnata, 200m;
APARTMAJI: (1/2+1): 28m2, dvoposteljna soba, dnevni prostor z dodatnim ležiščem, SAT-TV, klima, telefon, kuhinja, kopalnica, 
balkon; (1/2+2 superior):28m2, dvoposteljna soba, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, SAT-TV, klima,  telefon, kuhinja, 
kopalnica, balkon; (1/2+2 premium): 30m2, dvoposteljna soba, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, SAT-TV, klima, telefon, 
kuhinja, kopalnica, balkon; 
STORITVE: najem apartmaja, možnost polpenziona;
OPIS: restavracija, plesna terasa, bar, restavracija na plaži; menjalnica, sef na recepciji, prostori za nekadilce, ponudba v naselju 
Sol Stella Maris; vsakodnvna animacija za odrasle in otroke (v sezoni)
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji otroški bazen, teniško igrišče, v neposredni bližini notranji bazen, biljard, balinišče, namizni tenis, 
fitnes center, odbojka na plaži, izposoja koles, otroško igrišče, vodni športi; 
OPOMBE: plaža in apartmaji so prilagojeni invalidom, živali niso dovoljene. Parkirišče 1€ po osebi na dan  na licu

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  polpenzion med 26.05.-10.09. 17€ na dan ostale sezone 14€ na dan, 
domače živali 13€ na dan, za krajše bivanje 20% , POPUSTI (za hrano): , otroci od 5. do 14. leta 50% popust; OPOMBE: posteljnino zamenjajo 1 x otroci do 5. leta brezplačno
tedensko, brisače 2 x tedensko, apartmaji so bili v letu 2012 v celoti obnovljeni

brezplačno do 5.leta 20% do 15.03.
za termine med 22.04.-25.06.

10% do 15.03.
za termine med 25.06.-25.09.

20% do 31.01.

15% do 15.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

Umag - Garden suites Umag Plava Laguna **** brezplačno do 12.leta 20% do 31.01.

15% do 15.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za krajše bivanje 20% POPUSTI (hotel):  prvi otrok do 12..leta na 
dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 12.leta na dod.lež. brezplačno,,odrasla oseba na dod.lež. v sobi 1/2+2 80% popust, na osn.lež. 65% popust ,  

Cena vključuje (hotel in rezidenca in suite): pijačo dobrodošlice 23.05.-02.09., neomejeno pijačo pri večerji iz šankomata (pivo, vino, sok, voda) 22.04.- 24.09.,    

soba Hotel Umag

soba Rezidence Umag

Rezidence Umag

LEGA: sredi borovcev, ob plaži in sprehajalni poti, ki vodi do Umaga; 1,5 km do centra Umaga
PLAŽA: skalnata, betonitana, deloma prodnata; 50 m
NAMESTITEV: moderne in udobne suite, velikosti 32 m2, v pritličju ali na prvem nadstropju, vsebujejo spalnico z 
zakonsko posteljo (180x200), dnevni prostor z raztegljivim kavčem (140x200), kopalnico s tušem in sušilcem za 
lase, SAT-TV,  telefon, mini bar, sef, balkon ali teraso s pogledom na park ali morje.Te suite so idealne za 2 odrasli 
osebi ali par z enim ali dvema otrokoma. 
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji (22.04.-24.09.)
OPIS: moderni in privlačni apartmaji idealni za pare ali družine, ki želijo doživeti izkušnjo počitnic v hiši na plaži. 
Suita si deli bazen, restavracije in dejavnosti z bližnjim hotelom Sol Umag. Okoli bazena je veliko prostora za 
sončenje z ležalniki in senčniki. V bližini več igrišč za košarko, rokomet, nogomet, badminton, 14 odprtih in 2 
pokriti teniški igrišči, odbojka na mivki, namizni tenis, kolesarnica, servis in izposoja koles, vodni športi, jahalni 
center;
OPOMBE: parkirišče 1€ na dan na licu mesta, domače živali dovoljene (doplačilo)  
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Umag - hotel Garden Istra Plava Laguna**** 

LEGA: v naselju Katoro, obkrožen z borovim in hrastovim gozdičkom, 3 km iz Umaga
PLAŽA: prodnata, skalnata, betonirana, 50 m;
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon, sef, minibar na zahtevo in proti plačilu, nekatere z 
balkonom in obrnjene na morsko stran ;
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji (22.04.-26.09.)
OPIS: namestitveni objekti v originalnem istrskem slogu; recepcija, restavracija s pripravo hrane pred gosti, a la carte 
restavracija, aperitiv bar, prostor za igre, več manjših trgovin, dvigala, konferenčna dvorana, TV soba, zunanji bazen, 
notranji bazen s sladko vodo; fitnes, wellness center – finska, turška, biosavna z aromaitičnimi travami, mokra solna 
savna, sistem za hlajenje, whirlopool za 12 oseb, soba za počitek, masaže), v bližini nov športni kompleks »Sport Art« 
z igrišči za košarko, rokomet, nogomet, badminton, 14 odprtih in 2 pokriti teniški igrišči, odbojka na mivki, namizni 
tenis, kolesarnica, servis in izposoja koles, vodni športi, jahalni center;
OPOMBE: parkirišče 1€ na dan, domače živali niso dovoljene.

brezplačno do 12.leta

Umag - guest house Adriatic in sobe Jadran Plava Laguna 

LEGA: v naselju Punta, tik ob morju, 1 km od centra mesta;
PLAŽA: betonska, kamnita, 50 m;
NAMESTITEV: telefon, prha/kad, wc, delno balkon;
INTERNET: internetni kotiček za doplačilo;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost vegetarijanske prehrane s predčasno najavo;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, restavracija ob obali, terasa ob morju z živo glasbo, mini club (1.6.-31.8); manjša soba 
za sestanke, internet kotiček, TV salon, menjalnica, frizer, terasa za sončenje, dvigalo, sef na recepciji, garaža, 
parkirišče,bližina ACI marine; v neposredni bližini hotela športni center z 8 teniškimi igrišči in šola tenisa, biljard, 
namizni tenis, fitnes center, solarij, masaža, savna, odbojka na plaži, otroško igrišče, vodni športi;
OPOMBE: hotel uradno ni kategoriziran; parkirišče 1€ na dan; živali niso dovoljene, hotel ima preprosto namestitev, 
menjava brisač na vsake tri dni, menjava posteljnine enkrat tedensko.

brezplačno do 12.leta

CENA VKLJUČUJE ŠE neomejeno pijačo pri večerji iz šankomata: točeno pivo, vino, razni sokovi, voda

soba Adriaticsobe Jadran

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za krajše bivanje 20%, 
POPUSTI (hotel):   drugi otrok 5-12 let brez ležišča 50% popust, otrok prvi otrok do 12.leta brezplačno, drugi otrok do 5.leta brezplačno
do 12.leta na osn.lež. 25% popust, tretja oseba na dod.lež. 25% popust POPUSTI (sobe Jadran): otrok do 5.leta brez ležišča brezplačno 
otrok 5-12 brez ležišča 50% popust OPOMBA: v sobah brez balkona je dodatno ležišče na vprašanje, 

Umag - residenca Garden Istra Plava Laguna **** brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za krajše bivanje 20%, POPUSTI:  prvi otrok do 12.leta 
brezplačno, drugi otrok do 5.leta brezplačno, drugi otrok 5-12let brez ležišča 50% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 25% popust, tretja oseba na dod.lež. 25% popust, 
POPUSTI (družinske sobe 1/2+2): , , tretji otrok 5-12 brez ležišča 50% popust, odrasla oseba na dod.lež. 80% dva otroka do 12.leta brezplačno tretji otrok do 5.leta brezplačno
popust, tretja oseba na osn.lež. 65% popust

LEGA: v naselju Katoro, obkrožen z borovim in hrastovim gozdičkom, 3 km iz Umaga
PLAŽA: prodnata, skalnata, betonirana, 50 m;
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon, sef, minibar na zahtevo in proti plačilu, nekatere z 
balkonom in obrnjene na morsko stran ;
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pripravo hrane pred gosti in solatnim bifejem
OPIS: tri depandanse z vsemi storitvami v hotelu Sol Garden Istra: recepcija, restavracija s pripravo hrane pred gosti, 
a la carte restavracija, aperitiv bar, prostor za igre, več manjših trgovin, dvigala, konferenčna dvorana, TV soba, 
zunanji bazen, notranji bazen s sladko vodo; fitnes, wellness center – finska, turška, biosavna z aromaitičnimi 
travami, mokra solna savna, sistem za hlajenje, whirlopool za 12 oseb, soba za počitek, masaže), v bližini nov športni 
kompleks »Sport Art« z igrišči za košarko, rokomet, nogomet, badminton, 14 odprtih in 2 pokriti teniški igrišči, odbojka 
na mivki, namizni tenis, kolesarnica, servis in izposoja koles, vodni športi, jahalni center;
OPOMBE: brezplačno parkirišče za hotelom, proti plačilu (varovano)  pred hotelom; domače živali niso dovoljene.

20% do 31.01.

15% do 01.04.

20% do 31.01.

15% do 15.03.

20% do 31.01.

15% do 15.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za krajše bivanje 20%, POPUSTI:  prvi otrok do 12.leta brezplačno, 
drugi otrok do 5.leta brezplačno, drugi otrok 5-12let brez ležišča 50% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 25% popust, tretja oseba na dod.lež. 25% popust, POPUSTI (družinske 
sobe 1/2+2): , , tretji otrok 5-12 brez ležišča 50% popust, odrasla oseba na dod.lež. 80% popust, tretja oseba na dva otroka do 12.leta brezplačno tretji otrok do 5.leta brezplačno
osn.lež. 65% popust OPOMBE: sobe z oznako „V“ predstavljajo dve povezani sobi

Adriatic

Sol Sipar

Sol Umag

Jadran

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

Cena vključuje (hotel in rezidenca): pijača dobrodošlice 23.05.-02.09., neomejeno pijačo pri večerji iz šakomata (pivo, vino, sok, voda) 22.04.-24.09., 1 x tedensko tematska večerja med
23.05.-02.09.,  ALL INCLUSIVE LIGHT za otroke 4-12 let (obvezna zapestinca): 16.05.-10.09.: kosilo med 13.00 in 15.00 uro, brezalkoholne pijače 12.00-17.00, sladoled - streženo eno 
uro tekom dneva, ležalniki in senčniki ob bazenu do zasedbe prostih mest, brisače za bazen (kavcija), vstop v zunanji bazenski kompleks, vstop v notranji bazen    
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ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo, večerjo, snack in fast food ob bazenu 11.00-17.00, Dine out - večerja na terasi Bellavista - 1 x v času 7 dnevnega bivanja po predhodni rezervaciji, pijačo 
pri obrokih (lokalno vino, pivo, sok, voda), pijačo v baru 8.00-24.00, lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače, čaj, kava; športne aktivnosti po predhodnem dogovoru: tenis, badminton, palice za nordijsko hojo, 
kolesa; namizni teniz, pikado, streljanje, pilates, vodna aerobika, igre (šah, domino...), dnevna in večerna animacija za odrasle in otroke; vsakodnevne športne aktivnosti z možnostjo izposoje opreme (turnirji), 
ležalnike in senčnike ob bazenu do zasedbe prostih mest; izposoja brisač za na bazen in plažo (plačilo kavcije)

LEGA: v naselju Katoro, tik ob morju, v bujnem mediteranskem zelenju; 3 km od centra mesta;
PLAŽA: kamnita, betonska, 100 m;
NAMESTITEV: klima, telefon, SAT-TV, mini bar, sef, kad/wc, fen, balkon; sobe so prilagojene osebam z 
invalidnostjo;
INTERNET: brezplačen internetni kotiček ter brezplačni wi-fi na celotni lokaciji;
STORITEV: all inclusive; v pred in posezoni samopostrežni zajtrk in večerja (zahtevajte cene)
OPIS: restavracija a la carte, aperitiv bar, snack bar s sončno teraso, internet caffe; TV salon, ena manjša soba za 
sestanke, prostori za nekadilce; menjalnica, sef na recepciji, sobna strežba (7h-23h), dvigalo; masažni salon, 
frizerski salon; celodnevna in večerna animacija za otroke in odrasle; možnost pranja perila, uporabe faksa in 
računalnika; 2 zunanja bazena s sladko vodo, od tega en otroški; namizni tenis, balinišče, teniško igrišče; v 
neposredni bližini hotela notranji bazen, savna, solarij, fitnes center, odbojka na plaži, otroško igrišče, izposoja 
koles, vodni športi, wellness center v hotelu Sol Koralj in Sol Garden Istra; ostala ponudba naselja Katoro;
OPOMBE: parkirišče 1€ na dan na licu; domače živali niso dovoljene; hotel je prilagojen invalidom. 

Umag - hotel  Aurora Plava Laguna**** 
brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za krajše bivanje 20%  POPUSTI:  prvi otrok do 
12.leta brezplačno, drugi otrok do 5.leta brez ležišča brezplačno, drugi otrok 5-12 let brez ležišča 50% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 25% popust, tretja 
oseba na dod.lež. 25% popust, POPUSTI (družinske sobe 1/2+2):  tretji otrok 5-12 50%  dva otroka do 12.leta brezplačno, tretji otrok do 5.leta brezplačno,
popust brez ležišča, odrasla oseba na dod.lež. 80% popust, tretja oseba na osn.lež. 65% popust

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  polpenzion 14€ po osebi na dan prvi dve sezoni, ostale 
sezone 17€ po osebi na dan , domače živali 13€ na dan, za krajše bivanje 20%, parkirišče 1€ na dan  POPUSTI (za hrano): , otroci od 5. do 14. otroci do 5. leta brezplačno
leta 50% popust;

LEGA: 2 km od mesta Umag, v borovem gozdičku, obkroženi z mediteranskim zelenjem, v letu 2010 obnovljeni apartmaji v 
turističnem naselju Sol Stella Maris;
PLAŽA: skalnata in betonirana, delno peščena;
NAMESTITEV: apartmaji: (1/3+2APP classic): 2 spalnici (ena spalnica z zakonsko posteljo in druga z eno posteljo), APP 1/2+2 
ima le eno spalnico, dnevni prostor z ležiščem za dve osebi, kuhinja z jedilnim kotom, SAT LCD TV, kopalnica, klima, balkon;  
(1/4+2APP superior): 2 spalnici (ena spalnica z zakonsko posteljo in druga z dvema ležiščema), dnevni prostor z ležiščem za 
dve osebi, kuhinja z jedilnim kotom, SAT LCD TV, kopalnica, klima, balkon; (1/5+2): 2 spalnici - ena od teh z dod. ležiščem, 2 
dodatni ležišči v dnevnem prostoru, kuhinja z jedilnim kotom, SAT LCD TV, kopalnica, klima, balkon;
INTERNET: brezplačen internetni kotiček ter wi-fi dostop pri recepciji;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: luksuzna restavracija, picerija, slaščičarna, samopostrežna restavracija, bari s prigrizki, kava bari, pošta, 
bankomat,trgovine, supermarket, ambulanta, pristanišče za 80 čolnov, celodnevna in večerna animacija za vse generacije, 
terasa za ples na odprtem z živo glasbi, dvorana za zabavo; dva velika in dva otroška zunanja bazena z morsko vodo, tenis 
center, mini golf, odbojka na plaži, namizni tenis, mali nogomet; v bližini, športna dvorana, nogometno igrišče, jahalni center, 
potapljaški center;
OPOMBE: parkirišče 1€ na dan na licu; domače živali so dovoljene.

Umag - apartmajsko naselje Sol Amfora ****
brezplačno do 5.leta

20% do 15.03.
za termine med 22.04.-24.06.

20% do 31.01.

15% do 15.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Umag - apartmaji Katoro Plava Laguna ****
brezplačno do 5.leta

LEGA: TN Katoro, 3 km od Umaga;
PLAŽA: 50 - 400 m, betonirana, prodnata, skalnata;
NAMESTITEV: apartmaji: (1/2+2 APP classic/superior -30 m2 ), spalnica z dvema ležiščema, dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem, kuhinja, kopalnica, balkon ali terasa; (1/2+3 APP  classic/superior-37m2), spalnica z dvema 
ležiščema, dnevni prostor z dodatnim ležiščem za dve osebi (raztegljivi kavč) in še enim dodatnim ležiščem, kuhinja, 
kopalnica, balkon ali terasa; vsi apartmaji so obnovljeni; apartmaji tipa superior imajo modernejšo opremo;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja, možnost polpenziona (doplačilo);
OPIS: apartmaji se nahajajo znotraj apartmajskega naselja Polynesia; v naselju se nahajajo: trgovine, supermrket, 
picerija, kavarna, restavracija s hitro prehrano, kioski; zunanji bazen in otroški bazen s sladko vodo, plesna animacija, 
otroški klub (15.06.-19.09.), rokomet, nogomet, košarka, turistčni vlakec na relaciji Katoro-Umag-Katoro;
OPOMBE: parkirišče 1€ na dan na licu; majhni hišni ljubljenčki (psi in mačke do 10 kg) so dovoljeni z doplačilom.

20% do 31.01.

15% do 15.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni,  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za polpenzion 13€ na dan, 26.05. - 10.09. 17€ na dan, v 
ostalih sezonah 14€ na dan,  za krajše bivanje 20%,  OPOMBE: apartmaji so del naselja Polynesia in so popolnoma obnovljeni; apartmaji so locirani v prvi vrsti od morja 

IZENAČIMO
CENO
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LEGA: TN Polynesia, zraven TN Katoro, 3 km severno od centra;
PLAŽA: kamnita, betonska, 100 do 400 m;
NAMESTITEV: apartmaji: (1/3 studio): 27 m2, eno prostorni, dnevni prostor z zakonsko posteljo in dodatnim 
ležiščem, SAT-TV, telefon, kuhinja, kopalnica, terasa ali balkon; (1/2+1): 30 m2, dvoposteljna soba, dnevni 
prostor z dodatnim ležiščem, SAT-TV, telefon, kuhinja, kopalnica, terasa s kaminom ali balkon; (1/2+2): 37 
m2, dvoposteljna soba, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, SAT-TV, telefon, kuhinja, kopalnica, terasa s 
kaminom ali balkon; (1/2+3): 50 m2, dvoposteljna soba, dnevni prostor s tremi ležišči, SAT-TV, telefon, 
kuhinja, kopalnica, terasa s kaminom ali balkon; parkirišče pred vsakim apartmajem, v kuhinjah so nameščeni 
hladilniki z manjšim zamrzovalnim delom; bungalovi: samostoječe hišice, istega tipa kot apartmaji, razen 
1/4+1, ki ima eno spalnico v nadstropju/galeriji;
INTERNET: wi-fi na recepciji proti doplačilu, internetni kotiček na recepciji (doplačilo);
STORITEV: najem apartmaja, polpenzion v apartmaju;
OPIS: centralna recepcija, sef na recepciji (doplačilo), restavracija (možnost doplačila za polpenzion), picerija, 
kavni bari, fast food; v bližini razne prodajalne, supermarket, ambulanta, v sezoni stojnice s sadjem in 
zelenjavo, butiki, trgovina s športnimi potrebščinami ter prodajalne igrač in potrebščin za plažo, plesna terasa, 
teater na prostem za prireditve; velik zunanji bazen s sladko vodo, otroški bazen, teniško igrišče, odbojka na 
plaži, izposoja koles, biljard, balinišče, namizni tenis, fitnes center, vodni športi;
OPOMBE: parkirišče 1€ na dan na licu; domače živali so dovoljene (doplačilo); menjava brisač in posteljnine 
1 x tedensko.

Umag - apartmajsko naselje  Polynesia Plava Laguna***
brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  za krajše bivanje 20%, za domače živali 13€ na 
dan, POPUSTI  (polpenzion): prvi otrok do 5.leta v vseh tipih apartmajev brezplačno, prvi otrok 5-14 let v apartmajih tipa 1/2+1 family brezplačno, prvi 
otrok 5-12 v apartmaju 1/2+2 family brezplačno, drugi otrok 5-12 v apartmaju 1/2+2 family brezplačno z doplačilom pavšala za hrano 10€ po osebi na 
dan,  DOPLAČILA: tretja  odrasla oseba v apartmaju 1/2+1 (ne velja za tip family) in tretja ter/ali četrta odrasla oseba v apartmaju 1/2+2 (ne velja za tip family)  
doplačilo za hrano 20€ po osebi na dan 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  za krajše bivanje 20%, za domače živali 13€ na 
dan, dodatno ležišče 5€ na dan  OPOMBE: posteljnino zamenjajo 1 x tedensko, brisače 2 x tedensko, otroška posteljica gratis, 

20% do 31.01.

15% do 15.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Umag - apartmaji Garden Palace Resort ***/****
20% do 31.01.

10% popust - združljiv  s hitro prijavo
 za bivanje med 18.04.-21.04.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: 1,40€ po osebi na dan za odrasle, otroci 12-18 0,70€ na dan  
DOPLAČILA:  za krajše bivanje 10%, za domače živali 13€ na dan, dodatno ležišče 5€ na dan  

10% popust - združljiv s hitro prijavo
 za bivanje med 19.06.-23.06.

LEGA: Umag, 1km od ACI Umag
PLAŽA: 100-500 m betonirana, skalnata, prodnata
APARTMAJI: 1/2 studio apartma: enoprostorski apartma, dnevno bivalni prostor sta v enem, kopalnica, SAT TV, klima; 
APP 2+2: dvoposteljna spalnica, dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica 
(prha/WC), SAT TV, klima
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: zunanji bazen, centralna recepcija, restavracija, gril, bar, menjalnica, trgovina z živili, parkirišče, izposojevalnica 
koles, organizirani izleti z ladjo
OPOMBE: parkirišče proti doplačilu (garaža); živali manjše so dovoljene (doplačilo)

IZENAČIMO
CENO

v terminih do 16.06. in od 04.09.

15% do 31.01.
v terminih od 16.06.-04.09.

15% do 28.02.
v terminih do 16.06. in od 04.09.

10% do 28.02.
v terminih od 16.06.-04.09.
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Umag - Kamp Park - mobilne hišice  Park Umag****

LEGA: leži tik ob morju, 9 km od Umaga;
PLAŽA: betonirana plaža, skale - betonirana in naravna plaža z naravno senco, zunanji bazenski kompleks z bazenom za otroke in 
dojenčke s piratsko ladjo, 3 km promenade ob morju; plaža kampa je označena z Modro zastavo, simbolom visokih okoljevarstvenih 
standardov ;
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: Classic Mobilne hišice – dve spalnici, kopalnica, dnevna soba, popolnoma opremljena kuhinja, 
terasa, klimatizacija; Superior, Family in Luxury Homes - dve spalnici, dve kopalnici, dnevna soba, popolnoma opremljena kuhinja, 
terasa, brezplačen internet, klimatizacija, bazen;
INTERNET: Wi-Fi internet (ob doplačilu), brezplačen Wi-Fi internet v Superior Home, Family Home in Luxury Home
STORITEV: najem;
OPIS: Dodatna ponudba v kampu: supermarket, pekarna, prodaja svežih rib, ambulanta, internetni kotiček, prodaja izletov, 
prilagojenost opreme ljudem na invalidskih vozičkih, pralni stroji za goste v sanitarijah 1, 3, 4, 5, 6 in 9 (ob doplačilu), možnost 
priveza za manjše čolne, masaže; gastronomska ponudba: a la carte restavracije; café bar in bar s prigrizki, picerija, chill-out bar, 
sladoledni kotiček; športna ponudba v kampu (vključena v ceno): odbojka na mivki; večnamenska igrišča (nogomet, rokomet, 
košarka, odbojka), kolesarske steze, steze za tek in sprehode, zabavni športni program: gimnastika v vodi, pilates, joga, vodeni 
programi, aerobika; dodatna ponudba športov v bližini (doplačilo): igrišča za tenis in teniška šola, vodni športi (deskanje na vodi, 
vožnje z banano, parasailing, najem pedalinov, kanujem in skuterjev), najem koles; animacija in zabava: kompleks zunanjih 
bazenov s piratsko ladjo, številna otroška igrišča, dnevna in večerna animacija za otroke in odrasle, hrvaški klub, mini klub in 
najstniški klub, zabavno-izobraževalni eko park s prikazom istrskih znamenitosti;
OPOMBE: parkirišče 1€ na dan na licu; hišni ljubljenčki so dovoljeni v conah, ki so označene na zemljevidu in v Mobilnih hišicah 
Classic stran park ob doplačilu.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA:  prijava 1€ po osebi (plačilo 
na licu), končno čiščenje 35€ na licu,domača žival v hišici classic 13€ na dan, parkirišče za 1 avto 1€ na dan, drugi avto plačilo po 
ceniku na licu mesta OPOMBA: prihodi po 16.00 uri, odhod do 10.00 ure; brisače in posteljnino zamenjajo enkrat tedensko OPOMBA: 
mobilne hišice so namenjene bivanju maksimalno 4 odraslih oseb in 2 otroka; v ceni so poleg najema in porabe vode ter elektrike tudi 
poteljnina in brisače 

20% do 31.01.
za MH Classic - cela sezona

15% do 15.03.
za MH classic -cela sezona

Umag - Kamp Stella Maris - mobilne hišice  kamp Stella Maris ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA:  prijava 1€ po osebi 
(plačilo na licu), končno čiščenje 35€ na licu,domača žival v hišici  13€ na dan, parkirišče za 1.avto 1€ na dan, parkirišče za 2.avto na 
licu po ceniku OPOMBA: v ceno najema je zajeta tudi poraba elektrike in vode ter posteljnina (menjajo 1 x tedensko)

Umag - hotel Melia Coral***** 

LEGA: v naselju Katoro, v zelenju borovcev, 3 km od centra mesta;
PLAŽA: skalnata in betonirana, 100 m, omogočen dostop do plaže za invalidne osebe;
NAMESTITEV: prha/kad, wc, sušilec za lase, klima,  SAT TV, sef, minibar, nekatere z balkonom in obrnjene na morsko stran, 2 
sobi prilagojeni invalidnim osebam;
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS: recepcija, restavracija s pripravo hrane pred gosti, a la carte restavracija, taverna, aperitiv bar, internet cafe, lobby bar, 
snack bar na plaži,konferenčni dvorani, dva zunanja bazena z morsko vodo, notranji bazen z morsko vodo (zaprt od julija do 
septembra); wellness center urejen v stilu »Daljnega vzhoda«, raznovrtstna ponudba eksotičnih masaž, coral fusion spa, savne 
(finska, dišeča tajska,…), Kromoterapija v tuših in ledeni jami, Rain cave – deževna jama z morsko vodo, Aromatuš, fitnes, 
frizerski in kozmetični salon, 14 teniških igrišč (tudi šola tenisa), igrišča za košarko, rokomet, nogomet, odbojko na mivki, namizni 
tenis, mini golf, izposoja koles, vodni športi, akvagan, raznovrstna celodnevna in večerna animacija za odrasle, tečaji kuhanja, 
OPOMBE:  parkirišče 1€ na dan; domače živali niso dovoljene, hotel ni več namenjen samo odraslim

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni,  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: krajše bivanje 20%,  POPUSTI: otrok 
do 3.leta brezplačno, otrok 3-12 na dod.lež. 20% popust, 

LEGA; v Stella Maris Resortu, 1,1 km od centra Umaga;
PLAŽA: plaže so kombinacija betoniranih ploščadi z lestvicami ter mivkastih delov za otroke, v bližini pa najdete 
tudi prodnate in naravno skalnate plaže;
NAMESTITEV: Mobilne hišice superior 1/4 +2: površina od 32-34 m2, dve spalnici (ena z zakonsko posteljo, druga 
z dvema ločenima ležiščema), dnevna soba z raztegljivim kavčem za 2 osebi, dve kopalnici s tuš kabinama, 
popolnoma opremljena kuhinja, pomivalni stroj, hladilnik, SAT TV, brezžični internet, klimatska naprava, sef, terasa 
z mizo, stoli in ležalniki, parkirno mesto. V hiši lahko bivajo 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let.
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem;
OPIS: Kamp je bil preurejen leta 2018 in ima nov večji bazenski kompleks (bazen za odrasle, otroški bazen, baby 
bazen),  restavracijo in območje recepcije, otroška igrišča,... Stella Maris Resort ima vse, kar je potrebno za 
popolno poletje: bare, klube, restavracije, trgovine. Športna ponudba: 16 teniških igrišč, tekaške steze, mini golf, 
namizni tenis, adrenalinski park, igrišče za rokomet in odbojko na mivki ter čudovite plaže v neposredni bližini;vodni 
športi - windsurfing, parasailing, banane, pedalini, sandolini in čolni na vesla za izposojo, jet ski, water ski
OPOMBE: domače živali so dovoljene (doplačilo), parkirišče 1€ na dan na licu.

20% do 15.03.
za MH sup. - 14.04.-25.06.,10.09.-02.10.

20% do 15.03.

15% do 15.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

20% do 15.03.

10% do 15.03.
za MH superior 25.06.-10.09.

IZENAČIMO
CENO

brezplačno do 3.leta

22.04.-25.06., 10.09.-02.10.

25.06.-10.09.
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Hrvaška - Istra

Mareda premium

Novigrad - apartmaji Doris ***

Novigrad  - apartmaji Adila ***

LEGA: Novigrad, 200 m do centra mesta
PLAŽA: 300 m do prodnate, delno betonirane plaže
NAMESTITEV: apartmaji 1/2: studio apartma, dve ležišči, jedilni kot, kopalnica, terasa; 1/2+2: spalnica, 
dnevno bivalni prostor s kuhinjo in jedilnim kotom za do dve dodatni osebi; 1/4+1 apartma: dve spalnici, 
dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinja z jedilnim kotom; vsi apartmaji so klimatizirani,   kuhinja z 
mikrovalovno pečico, kavnim avtomatom; hladilnik; SAT TV, klima; kopalnica, terasa; 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: 800 m do športnih terenov, 200 m do prve trgovine in 100 m do prve restavracije; 
OPOMBE: brezplačno parkirišče; brisače in posteljnino menjajo 1 x tedensko.

Mareda premium

Novigrad - apartmaji Beco ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 4 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: 
prijava 5€ po osebi na licu mesta; krajše bivanje od 4 dni 30%, pavšal za otroka do 7.leta 3€ na dan

LEGA: Novigrad, 350m iz centra mesta
PLAŽA: 40 m, skalnata, prodnata;
STORITEV: najem apartmaja;
NAMESTITEV: apartmajska hiša z apartmaji tipa 1/2 app: spalnica, kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica, 
balkon, 1/2+1: spalnica, bivalni prostor s kuhinjo in dodatnim ležiščem, kopalnica, balkon, 1/2+2: spalnica, 
dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinja, z jedilnim kotom, opremljena z kavnim avtomatom, mikrovalovno 
pečico; kopalnica, balkon
INTERNET: brezplačen WI-fi
OPIS: apartmajska hiša se nahaja 400 m od prve trgovine, 200 od prve restavracije; veliko športnih terenov v 
bližini 700m; 
OPOMBE: brezplačno parkirišče; posteljnina je v apartmaju in jih menjajo 1 x tedensko, brisače je potrebno 
prinesti s seboj

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 4 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: prijava 
5€ po osebi na licu mesta; krajše bivanje od 4 dni 30%, pavšal za otroka do 7.leta 4€ na dan, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 4  dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: 
prijava 5€ po osebi na licu mesta; krajše bivanje od 4 dni 30%, pavšal za otroka do 7.leta 4€ na dan, 

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V Novigradu?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

LEGA: Novigrad, 1200 m iz centra mesta
PLAŽA: 250m, skalnata, prodnata;
STORITEV: najem apartmaja;
NAMESTITEV: apartmajska hiša z apartmaji tipa 1/2 app: spalnica, kuhinja z jedilnim kotom, aparat za kavo, 
kopalnica, balkon, 1/2+1: spalnica, bivalni prostor s kuhinjo in dodatnim ležiščem, kopalnica, balkon, 1/2+2: 
spalnica, dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinja, z jedilnim kotom, opremljena z kavnim avtomatom,  
kopalnica, balkon
INTERNET: brezplačen WI-fi
OPIS: apartmajska hiša se nahaja 250 m od prve trgovine, 250 od prve restavracije; veliko športnih terenov v 
bližini 400m; 
OPOMBE: brezplačno parkirišče; posteljnina je v apartmaju in jih menjajo 1 x tedensko, brisače je potrebno 
prinesti s seboj
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Hrvaška - Istra

LEGA: tik ob morju, 800 m do centra mesta;
PLAŽA: prodnata, delno skalnata in betonirana, 50 m;
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, sef, minibar, nekatere z balkonom in obrnjene na 
morsko stran; 
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji (neomejeno: pivo, vino, sok voda);
OPIS: celote hotel je klimatiziran; recepcija, restavracija s pripravo hrane pred gosti, a la carte restavracija, 
aperitiv bar, pool bar, zunanji bazen s sladko vodo z ležalniki in senčniki, otroški bazen, notranji bazen z morsko 
vodo; kongresna in TV soba, prodajalna spominkov in časopisov, igralnica (biljard, pikado, jukebox), wellness 
center (SPA cona - finska savna, parna kopel, bio savna, ledena jama, whirlopool in relax cona, BEAUTY cona – 
razne masaže, tretmaji obraza in telesa, solarij), v bližini športni center: 17 tenis igrišč, igrišča za košarko, 
rokomet, nogomet, odbojko na mivki, namizni tenis, mini golf, steza za spust čolnov v morje, izposoja koles in 
čolnov, mini klub, animacija; zunanji bazenski kompleks Punto Mare ob plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene, prenovljene sobe v 2022

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/4 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: single use 
50% POPUSTI:  v ostalih  Otrok do 14. leta brezplačno (v času trajanja popustov 10%, 15%), ne velja za sobo S2FM
terminih , otrok od 7. do 14. leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. do 7. leta otrok do. 7 leta na dod.lež. brezplačno, 
50% popust, od 7. do 14. leta 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom najvišji dve 
sezoni 5€ po osebi na dan, ostale sezone 3€ po osebi na dan

Novigrad - Aminess hotel Laguna ***

LEGA: 800 m do centra mesta, v borovem gozdičku;
PLAŽA: prodnata, delno betonirana, 50 m;
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, nekatere z balkonom in obrnjene na morsko stran; 
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji (neomejeno: pivo, vino, sok voda);
OPIS: manjši hotel, tik ob hotelu Maestral; recepcija, restavracija, aperitiv bar, zunanji bazen z ležalniki in 
senčniki, otroški bazen; v bližini športni center: tenis igrišča, mini golf; 
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

AKCIJA 10%
25.03.-08.04., 18.04.-22.04., 29.05.-03.06., 30.09.-13.11.

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo pri velečerji (razen 26.05.-10.09.)- neomejeno točeno belo in rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda)

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo pri večerji (razen 26.05.-10.09.) - neomejeno točeno belo in rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda)

Hrvaška - Istra

brezplačno do 14.leta

AKCIJA 15%
02.05.-26.05.

brezplačno do 14.leta

Novigrad - Aminess Maestral Hotel ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/4 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  POPUSTI: otrok do 14. 
leta brezplačno (v času trajanja popustov 10%, 15%) otrok do. 7 leta na dod.lež. brezplačno,  v ostalih terminih  
otrok od 7. do 14. leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. do 7. leta 50% popust, od 7. do 14. leta 30% popust, tretja oseba 
na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom najvišiji dve sezoni 5€, ostale sezone 3€ po osebi na dan

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

15% do 31.12.

AKCIJA 10%
25.03.-08.04., 18.04.-22.04., 30.09.-06.11.

AKCIJA 15%
02.05.-26.05., 29.05.-03.06.

Novigrad - mobilne hišice Aminess Sirena campsite ****

LEGA: v bližini starega mestnega jedra; 10 min hoda do Novigrada, v gozdičku tik ob hotelu Aminess Laguna;
PLAŽA: betonirana, kamnita;
NAMESTITEV: mobilne hišice: (1/4+1 classic): 24 m2, dve spalnici, dnevni prostor z enim ležiščem, kuhinjska niša, 
kopalnica/wc, terasa, klima, SAT TV, brezplačen WI-FI; (1/4+2 premium): 32 m2: dve spalnici, ena z zakonsko 
posteljo, dnevna soba, kuhinja, dve kopalnici, SAT TV, brezplačen WI-FI, terasa, bazen med hišicami;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem mobilne hišice;
OPIS: ponudba bližnjih hotelov Maestral in Laguna, s katerimi Sirena sestavlja skupen kompleks; gosti kampa 
lahko koristijo dodatne ugodnosti: bazen z ogrevano morsko vodo in welness center hotela Maestral, zdravniška 
ordinacija v hotela Laguna; športni center: tenis, namizni tenis, mini golf, odbojka, nogomet, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene, končno čiščenje v ceni

AKCIJA 10%
25.03.-15.04., 18.04.-29.04., 06.06.-16.06., 27.08.-03.09., 10.09.-06.11.

AKCIJA 15%
02.05.-26.05., 29.05.-03.06.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 2/4 dni TURISTIČNA TAKSA: plačilo na licu mesta DOPLAČILA: dodatnamenjava kompleta 
brisač 10€ po hišici in posteljnine 15€ po hišici - plačilo na licu; domače živali 10€ na dan v hiškah classic - na licu OPOMBE: 
zahtevajte cene za ostale tipe mobilnih hišic

IZENAČIMO
CENO

10% do 28.02.

15% do 31.12.

10% do 28.02.

15% do 31.12.

10% do 28.02.
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Hrvaška - Istra

LEGA: polotok Lanterna, 12 km od Poreča;
PLAŽA: prodnata, kamnita, 50-100 m; v bližini nudistična;
NAMESTITEV: apartmaji: (1/3 APP): spalnica z enim ležiščem, dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinjska niša, kopalnica, 
balkon; (1/2+2APP): spalnica z dvema ležiščema, dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinjska niša, kopalnica, balkon; (1/4+2 
APP): dve spalnici z dvema ležiščema v prvem nadstropju, dve ležišči v dnevnem prostoru v pritličju, kuhinjska niša, kopalnica, 
balkon; apartmaji standard plus so delno obnovljeni; 
INTERNET: wi-fi dostop do spleta − recepcija in restavracija Marina, kotiček za brskanje po spletu − Valamar Club Tamaris (ob 
doplačilu);
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: apartmajsko naselje Lanterna se nahaja v tipičnem mediteranskem okolju; v bližini je vasica Tar, znana po izvrstnem 
olivnem olju, in ribiško mestece Vabriga; do Poreča vodi kolesarska steza, veliko pa je tudi možnosti za sprehode ob reki Mirni; 
v naselju so restavracije, igrišče in animacijski program za otroke, menjalnica, sef na recepciji; športna ponudba v naselju: 
športni center, tenis igrišča, animacijski program za otroke;
OPOMBE: domače živali so dovoljene z doplačilom; menjava posteljnine 1 x tedensko; gostje brisače prinesejo s seboj; 

Poreč - apartmajsko naselje Lanterna Sunny resort **

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 1 dan v sezoni krajše bivanje na vprašanje, min. 5-7 dni TURISTIČNA TAKSA: 
vključena v ceno DOPLAČILA: domače živali 11€ na dan v kraju samem, krajše bivanje 20%, parkirišče 3€ na dan, otroška 
posteljica 5€ na dan OPOMBE: zahtevajte cene za apartmaje SUNSET (delno obnovljeni s SAT TV)

15% do 15.03.

Novigrad  - mobilne hišice Kastanija ****

LEGA: Kamp Kastanija se nahaja 3 km od Novigrada;
PLAŽA: ob morju, prodnata, betonirana, skalnata, prilagojena invalidnim osebam;
NAMESTITEV: mobilne hišice: 1/4+2 MH OLIVA – 24 m2, klima, spalnica z zakonsko posteljo, spalnica z 
ločenima ležiščema, kuhinjska niša z jedilnim kotom z raztegljivim kavčem za dve osebi, dve kopalnici, 
terasa, parkirišče, SAT TV. 1/6+2 MH LAVANDA – 32 m2, klima, tri spalnice, dve kopalnici, kuhinjska niša z 
jedilnim kotom z raztegljivim kavčem za dve osebi, parkirišče, SAT TV;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem mobilne hišice;
OPIS: recepcija, trgovina, restavracija, pekarna, bar, na vsakih 8 mobilnih hišk se nahaja bazen, v naselju 
welness zona (jacuzzi, sauna, masaža); otroško igrišče, tenis igrišče, vodni športi in tenis igrišča v bližini;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min. 3/5/7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA na licu: 
prijava gosta, kavcija za morebitno škodo 100€, končno čiščenje 35€, posteljnina enojna postelja 10€, dvojna postelja 
15€, paket brisač ena velika in srednja 4€, otroški sedež 2€na dan, doplačila v agenciji: otroška posteljica 6€, krajše 
bivanje 20%, kamp ima uradno kategorizacijo 3*, hišice imajo kategorizacijo 4*

10% do 31.03.
za termine med 15.04.-01.07., 03.09.-24.09.

5% do 31.03.
za termine med 02.07.-02.09.

15% do 31.01.
za termine med 15.04.-01.07., 03.09.-24.09..

10% do 31.01.
za termine med 02.07.-02.09.

-

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Mareda - Aminess Maravea Camping Resort ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 2/4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: domača žival 10€ na dan na licu-na 
vprašanje,  dodatna menjava kompleta brisač 10€ po hišici in posteljnine 15€ - plačilo na licu;  OPOMBE: zahtevajte cene za ostale 
tipe mobilnih hišic

LEGA: sredi gostega gozda, ki sega do morske obale, obkrožen z vinogradi, 4 km od Novigarada;
PLAŽA: skalnata, betonirana;
NAMESTITEV: mobilne hišice: (1/4+2 Mediteranean); 32 m2, dve spalnici, dnevna soba, kuhinja z jedilnico, dve 
kopalnici WC, terasa, SAT TV, klima, brezplačen WI-FI; (1/4+2 Istrian premium): 32 m2; izgled kamnite hiše, dve 
spalnici, dnevna soba, kuhinja z jedilnico, dve kopalnici, WC, pokrita terasa, SAT TV, klima, brezplačen WI-FI; (1/4+2 
Relax Premium Village): 32 m2: dve spalnici (ena z zakonsko posteljo), dnevna soba, kuhinja, dve kopalnici, SAT TV, 
brezplačen WI-FI, lesena terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi na celotnem področju;
STORITEV: najem mobilne hiše;
OPIS: restavracija, bari, botanični vrt; tenis, kolesarjenje, nogomet, vodni športi, otroško igrišče, mini golf, paintball;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; manjši psi in mačke (starejši od 6 mesecev) so dovoljeni; ob odhodu domov se 
opravi ogled mobilne hišice. brisače in posteljnino zamenjajo 1 x tedensko; dodatna menjava se plača; zahtevajte 
cene za ostale tipe mobilnih hišic, ki niso objavljeni v ceniku, končno čiščenje v ceni

Mareda premium

AKCIJA 10%
 18.04.-29.04., 06.06.-16.06., 27.08.-03.09., 10.09.-30.09.

AKCIJA 15%
02.05.-26.05., 29.05.-03.06.

IZENAČIMO
CENO

15% do 31.12.

10% do 28.02.
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Hrvaška - Istra

LEGA: v centru naselja Červar Porat, ki je 4 km oddaljen od Poreča, obdan s parki in mediteranskim zelenjem;
PLAŽA: 200 m, prodnata, kamnita;
NAMESTITEV: apartmaji: (1/2+2 studio): enoprostorski aparma s štirimi ležišči, kuhinja (mikrovalovna pečica, kavni avtomat), 
kopalnica, SAT TV, klima;  (1/2+2 APP): dvoposteljna soba, dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinja (mikrovalovna pečica, 
kavni avtomat), prha/wc, SAT-TV, klima, tip comfort z balkonom ali teraso; (1/4+2 APP): dve dvoposteljni sobi, dnevni prostor z 
dvema ležiščema, kuhinjska niša (mikrovalovna pečica, kavni avtomat), prha/wc, SAT-TV, klima: 
INTERNET: brezplačen WI-FI
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: v bližini številne restavracije, kavarne, trgovina, trafika, prodajalna sadja, frizerski salon, pošta; športna ponudba: 
teniška igrišča, namizni tenis, mini golf, tobogan, izposoja koles, otroško igrišče;
OPOMBE: brezplačno javno parkirišče do zasedbe prostih mest v bližini; domače živali dovoljene ob doplačilu, apartmaji Volta 
se nahajajo v zgradbi Volta, apartmaji Červar se nahajajo v sosednji ulici  

Poreč - Červar Porat - apartmaji Rona Volta***

ne spreglejte

- prijetna lokacija
- dobri apartmaji
- veliko trgovin, restavracij
- urejena plaža v letu 2016

AKCIJA 7=6, 5=4 
za prihode do 24.06. in od 02.09.naprej

PRIHODI: vsak dan min. 2/3/5 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: krajše bivanje 
30%,  domače živali 10€ na dan, otroška posteljica 6€ na dan  OPOMBE: brisače, posteljnino in kuhinjske 
krpe zamenjajo 1 x tedensko; OPOMBA: prihod v apartmaje možen po 16.00 uri

Poreč - Červar Porat - apartma Park Učka ***

PRIHODI: vsak dan min. 3/4 dni v sezoni ob sobotah/nedeljah, min 7 dni TURISTIČNA 
TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: enkratna prijava gosta na licu mesta OPOMBE: brisače, 
in posteljnino  zamenjajo 1 x tedensko, kuhinjske krpe je potrebno prinesti s seboj;  

ne spreglejte
- odlična lokacija
- nova oprema v apartmaju
- prenovljeni kopalnica in kuhinja
- veliko trgovin, restavracij, barov
- urejena plaža v letu 2016
- brezplačno parkirišče

LEGA: v centru naselja Červar Porat, 4 km od centra Poreča, trg Stradun
PLAŽA: 300 m, novo urejena, prodnata, delno peščena, nudistična plaža 1.000 m, obalni pas s plažo in 
parkom brez zgradb predstavlja 150 m, zato je realna oddaljenost od plaže krajša (cca 150 m)
STORITEV: najem apartmaja (možnost polpenziona - doplačilo na licu v eni od restavracij)
NAMESTITEV: apartma: (1/2+2): apartma se nahaja v 1.nadstropju, obsega: spalnico z dvema ležiščema, dnevni 
prostor s sedežno garnituro, ki se raztegne v dve ležišči, jedilni kot, prenovljeno kuhinjsko nišo v letu 2021 
(indukcijska plošča, hladilnik, več funkcijska mikrovalovna pečica z žarom, grelnik vode, napa), v celoti 
prenovljena kopalnica v letu 2020 s tušem, SAT TV, klima, balkon s sedežno garnituro in  s čudovitim pogledom na 
promenado; 
INTERNET: brezplačni WI-FI
OPIS: turistično naselje s številnimi restavracijami, trgovinami, trafiko; prodajalna sadja, pošta,pekarne,  
številni kava bari, prodajalne z rekviziti za plažo; v naselji se nahaja marina s privezi; novo urejena plaža v letu 
2016 s tuši, sprehajalnimi potmi, številni lokali s hitro prehrano na plaži; senca na na plaži; v poletnih mesecih 
v naselju deluje tudi luna-park; igrišče za odbojko; urejena kolesarska pot do mesta Poreč; v bližini tudi vodna 
parka: Istralandija pri Novigradu in Aquacolors pri Zeleni laguni v Poreču
OPOMBE: brezplačno javno parkirišče v naselju; domače živali dovoljene ob predhodni potrditvi

AKCIJA 10=8, 7=6
za bivanje do 25.06. in od 03.09. naprej

Poreč - Lanterna - apartmaji Lanterna *** 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

LEGA: polotok Lanterna, 12 km od Poreča;
PLAŽA: prodnata, kamnita, 50-100 m; v bližini nudistična;
NAMESTITEV: apartmaji: (1/3 APP): spalnica z enim ležiščem, dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinjska niša, kopalnica, 
balkon; (1/2+2APP): spalnica z dvema ležiščema, dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinjska niša, kopalnica, balkon; (1/4+2 
APP): dve spalnici z dvema ležiščema v prvem nadstropju, dve ležišči v dnevnem prostoru v pritličju, kuhinjska niša, kopalnica, 
balkon; 
INTERNET: wi-fi dostop do spleta − recepcija in restavracija Marina, kotiček za brskanje po spletu − Valamar Club Tamaris (ob 
doplačilu);
STORITEV: polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
OPIS: apartmajsko naselje Lanterna se nahaja v tipičnem mediteranskem okolju; v bližini je vasica Tar, znana po izvrstnem 
olivnem olju, in ribiško mestece Vabriga; do Poreča vodi kolesarska steza, veliko pa je tudi možnosti za sprehode ob reki Mirni; v 
naselju so restavracije, igrišče in animacijski program za otroke, menjalnica, sef na recepciji; športna ponudba v naselju: športni 
center, tenis igrišča, animacijski program za otroke;
OPOMBE: domače živali so dovoljene z doplačilom; menjava posteljnine 1 x tedensko; gostje brisače prinesejo s seboj; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2/5/7 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: domače živali 11€ 
na dan v kraju samem, krajše bivanje 20%, parkirišče 3€ na dan, otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI: otrok do 2.leta 
brezplačno, otrok 2-14 na dod.lež. 50% popust OPOMBE: v apartmaju 1/2+1 min 2polni ceni  in 1 otrok do 14.leta, v apartmaju 
1/2+2 min 3 polne cene in 1 x otrok do 14.leta, v apartmaju 1/4+2 min 4 polne cene in 2 otroka do 14.leta

15% do 15.03.
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Poreč - Červar Porat - apartmaji Rona***Poreč - hotel Materada Plava laguna ***

LEGA: v naselju Špadići, 3 km severno od Poreča;
PLAŽA: skalnata, betonska, travnate površine za sončenje, 50 m; novo urejena prodnata plaža 150 m od 
hotela
NAMESTITEV: sobe: klima, telefon, SAT-TV, prha-wc, fen, balkon; sobe economy so v kletni etaži hotela
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: klimatizirana samopostrežna restavracija, aperitiv bar, terasa, konferenčne sobe, trafika, frizer, 
ambulanta, igralnica; zunanji bazen s sladko vodo, otroški bazen s sladko vodo, brezplačni ležalniki ob 
bazenu, izposoja koles, športni center Laguna Materada;
OPOMBE: varovano parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; hotel je bil v letu 2013 v celoti 
obnovljen; priporočamo družinam z otroci; novo urejena prodnata plaža Materada v letu 2018

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  parkirišče 1€ na dan, krajše bivanje 20%  POPUSTI: 
prvi otrok do 12.leta na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 5.leta brezplačno, drugi otrok 5-12 50% popust, otrok do 7.leta na osn.lež.50% popust, otrok od 7. do 
12.leta na osn.lež. 30% popust, otrok od 12. do 14. leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, otrok 14-18 let na dod.lež. 30%, na osn.lež. 20%, drugi 
(mlajši) otrok v suiti: do 14.leta 50% popust, otrok od 14. do 18.leta 20% popust ,  v sobi V4BP-povezane, dva otroka do 12.leta z dvema odraslima brezplačno,
OPOMBE: brezplačna otroška posteljica. 

CENA VKLJUČUJE ŠE:  pijačo pri večerji iz šankomata 22.04.-26.09., animacijo za otroke, Lagunino meal - obrok za otroke do 14.leta, 1 x tedensko tematsko večerjo 
(23.05.-02.09.), pijačo dobrodošlice 23.05. - 02.09., ležalniki in senčniki ter brisače (kavcija) ob bazenu,

brezplačno do 12.leta
5€/dan/osebo do 15.03.

LEGA: 2km iz centra mesta Poreč

PLAŽA: betonirana, skalnata,travnata, 100m, prodnata plaža pri hotelu Materada (250 m)
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE: kad/prha, wc, klima, SAT TV, sef, fen, mini bar, balkon, 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji iz šanokmata
OPIS: recepcija, restavracija, a la carte restavracija, trgovina s spominki/časopisi, turistična agencija/menjalnica, prostor 
za hrambo koles, dvigalo, kongresna dvorana, varovano parkirišče (ob doplačilu), lobby bar ob bazenu, pool bar ob 
glavnem bazenu, animacija;popolnoma nov osrednji bazenski kompleks
ŠPORTNA PONUDBA: sladkovodni bazen s toboganom; sladkovodni bazen Relax v neposredni bližini hotela, otroški 
sladkovodni bazen z vodnimi atrakcijami, sladkovodni bazen za dojenčke, prostori za sončenje in sproščanje z ležalniki ob 
vsakem bazenu (do zasedbe prostih mest),prostor za masažo otroško igrišče, 
OPOMBA: nekdanji hotel Laguna Park, ki je v letu 2018 v celoti obnovljen; Garden Suites so popolnoma novi apartmaji na 
lokaciji nekdanjega Village in apartmaji Laguna Park; zahtevajte cene za Garden Suites

Poreč - Červar Porat - apartmaji Rona***Poreč - Park Resort - hotel Park Plava laguna **** 6€/dan/osebo do 01.03.
brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  
POPUSTI: dva otroka do 12.leta z dvema odraslima brezplačno, hotel Park - soba

Poreč - Červar Porat - apartmaji Rona***Poreč - Park Resort - Garden Suites ****
brezplačno do 12.leta 7€ do 01.03.

LEGA: 2km iz centra mesta Poreč

PLAŽA: betonirana, skalnata,travnata, 100m, prodnata plaža pri hotelu Materada (250 m)
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV:: prha/kad, WC, fen, mini kuhinja, mikrovalovna pečica, hladilnik, sef, SAT TV, telefon, Wi-Fi (doplačilo), 
balkon ali terasa
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji iz šankmata
OPIS: recepcija, restavracija, a la carte restavracija, trgovina s spominki/časopisi, turistična agencija/menjalnica, prostor 
za hrambo koles, dvigalo, kongresna dvorana, varovano parkirišče (ob doplačilu), lobby bar ob bazenu, pool bar ob 
glavnem bazenu, animacija;popolnoma nov osrednji bazenski kompleks
ŠPORTNA PONUDBA: sladkovodni bazen s toboganom; sladkovodni bazen Relax v neposredni bližini hotela, otroški 
sladkovodni bazen z vodnimi atrakcijami, sladkovodni bazen za dojenčke, prostori za sončenje in sproščanje z ležalniki ob 
vsakem bazenu (do zasedbe prostih mest),prostor za masažo otroško igrišče, 
OPOMBA: Garden Suites so popolnoma novi apartmaji na lokaciji nekdanjega Village in apartmaji Laguna Park; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  
DOPLAČILA: krajše bivanje 20%, domače živali 13€, parkirišče 1€ na dan POPUSTI: dva otroka do 12.leta na dod.lež. 
brezplačno,  

hotel Park - soba

AKCIJA 8€ po osebi na dan
 16.07.-22.07., 13.08.-19.08., 27.08.-02.09.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

AKCIJA 10%
v terminu 03.04.-07.05.

AKCIJA 10%
 za prijavo do 06.05. in bivanje v terminu 22.04.-06.05.
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LEGA: Poreč, 250 m iz centra mesta;
PLAŽA: 70 m, prodnata, skalnata; obnovljena prodnata mestna plaža, v bližini tudi plaža Brulo;
NAMESTITEV: sobe: moderno opremljene; prha/wc, sušilec za lase, SAT TV, telefon, klima, mini bar, sef, 
balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija, bar, bar na plaži, savna, fitness, dvorana za sestanke, kongresna dvorana, 
dvigalo; športna ponudba: notranji bazen (julija/avgusta zaprt), whirlpool, v bližini: izleti s čolnom, odbojka na 
mivki, nogomet, mini golf, jadralno padalstvo, kolesarstvo, jadranje, surfanje, potapljanje, tenis, namizni tenis, 
smučanje na vodi;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; hotel, ki je najbližji staremu delu mesta Poreč; 
nekdanji hotel Hostin.

Poreč - hotel Flores****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€, prijava na 
licu mesta 1,50€ po osebi DOPLAČILA: otroška posteljica 8€ na dan,krajše bivanje 20%, parkirišče 5€ na dan na licu  POPUSTI: 
otroci do 3. leta brez uslug brezplačno drugi otrok do , otroci od 3. do 12.leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, 
12.leta v sobi 1/2+2 brezplačno, tretja oseba na dod.lež. 25% popust

brezplačno do 12.leta
10% do 01.04.

Poreč - hotel Valamar Diamant ****

LEGA: TN Brulo, v pinijevem gozdičku, 15 min od centra Poreča;
PLAŽA: prodnata, skalnata, travnata, 200 m;
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, LCD SAT TV, sef, minibar, nekatere z balkonom; 
INTERNET: wi-fi v sobah in na recepciji;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, brezalkoholne pijače iz šankomata (v letu 2021) 
OPIS: recepcija, restavracija s pripravo hrane pred gosti, a la carte restavracija, lobby bar, wellness bar, sport 
bar, pool snack bar, fitnes, družabni prostori, trafika, menjalnica, notranji in zunanji bazen s sladko vodo, otroški 
bazen; wellness center (savna, jacuzzi, turška savna, finska  savna, masaža, prostori za sprostitev), beauty 
center, športna dvorana, tenis center,  najem koles, vodni športi, animacija za otroke, hotelska animacija, 
športni programi in tematski večeri;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1/3 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  POPUSTI: otroci do 2.leta brez ležišča brezplačno, 
otrok do 14.leta na dod.lež. v sobi 1/3 brezplačno, na osn.lež. do 14.leta 30% popust, tretja oseba na dod.lež. doplačilo 29€/dan DOPAČILA: otroška 
posteljica 5€ na dan, parkirišče na licu 3€ na dan

15% do 01.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

CENA VKLJUČUJE ŠE: brezalkoholne pijače pri večerji iz šankomata 

brezplačno do 14.leta

IZENAČIMO
CENO

Poreč - rezidence Valamar Diamant **** 15% do 01.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1/3/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  POPUSTI prvi in drugi otrok do :  
14.leta na dod.lež. 50% popust DOPAČILA: parkirišče na licu 5€ na dan OPOMBE: pogoj za bivanje v apartmajih so min. 3 odrasle 
osebe ali dva odrasla in dva otroka do 14.leta; zahtevajte posebne ponudbe za najem apartmajev rezidence Diamant

CENA VKLJUČUJE ŠE: brezalkoholne pijače pri večerji iz šankomata 

LEGA: TN Brulo, v gozdu borovcev, v bližini hotela Diamant, oddaljeni cca. 900 m od centra mesta, do koder 
vodi sprehajalna pot
PLAŽA: prodnata, skalnata, betonirana, mivkasto dno; oddaljena cca. 300 metrov; naravna senca – borovci, 
NASTANITEV: 128 apartmajev; APP 1/2+2 (max 4 osebe-38 m2): spalnica s francosko posteljo, dnevni prostor 
z raztegljivim kavčem, kopalnica s tuš/wc, sušilec za lase, kuhinja z mikrovalovno pečico, grelnikom vode, 
pomivalnim strojem, SAT-TV, sef, telefon, balkon ali terasa; APP 1/4+2 (max 6 oseb-47 m2): dve spalnici (ena s 
francosko posteljo in ena z ločenimi posteljami), dnevni prostor z raztegljivim kavčem, kopalnica s tuš/wc, 
sušilec za lase, kuhinja z mikrovalovno pečico, grelnikom vode, pomivalnim strojem, SAT-TV, sef, telefon, 
terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja (v hotelu Valamar Diamant), možnost tudi samo najema
OPIS: dodatne storitve v hotelu Valamar Diamant;  wellness center, fitnes, notranji in zunanji bazen t teniška 
igrišča, animacija za otroke in odrasle ter rekreacijski programi. 
OPOMBE: parkirišče (doplačilo), domače živali so dovoljene (doplačilo) 
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Poreč - hotel Mediteran ***

LEGA: ob obali, med cedrami in hrasti, v naselju Plava laguna, 15 min hoda do centra Poreča
PLAŽA: skalnata, betonska, 100 m;
NAMESTITEV: sobe: klima, prha/wc, telefon, SAT-TV, fen, večina z balkonom in pogledom na morje, obnovljene 
kopalnice;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, pijača ob večerji (sok, voda, namizno belo in črno vino, točeno pivo);
OPIS: obnovljen leta 2014; popolnoma klimatiziran; restvracija, kavarna, kavni bar, taverna, TV soba, plesna terasa, 
zunanji bazen z morsko vodo, otroški bazen, brezplačni ležalniki ob bazenu, večerni program ali animacija za vso 
družino, ponudba naselja Plava laguna;
OPOMBE: varovano parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni,  krajše bivanje  na vprašanje TURISTIČNA TAKSA:vključena v ceno   DOPLAČILA: parkirišče 1€ na dan, 
krajše bivanje 20%  POPUSTI: , drugi otrok 5-12 50% popust, na osn.lež.  prvi otrok do 12.leta na dod.ležišču brezplačno, drugi otrok do 5.leta brezplačno
do 7.leta 50% popust, 7-14 na osn.lež. 30% popust, otrok 12-14 na dod.lež. 50% popust, otrok 14-18 na osn. in dod.ležišču 20% popust OPOMBA: soba 1/2 
nima dodatnih ležišč in ima manjši balkon za 1 osebo OPOMBE: brezplačna otroška posteljica

brezplačno do 12.leta
5€/osebo do 15.03.

Poreč - hotel Molindrio Plava Laguna ****

LEGA: v naselju Zelena laguna, 6 km južno od centra Poreča;
PLAŽA: prodnata, skalnata, delno betonirana; 
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon, sef, minibar (doplačilo), nekatere z balkonom in 
pogledom na morje; 
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji 
OPIS: recepcija, restavracija, aperitiv bar, grill bar, menjalnica, frizerski salon, otroška igralnica, terasa, prostor za 
shranjevanje koles, dva zunanja bazena s sladko vodo, ležalniki ob bazenu, otroški bazen; fitnes center, odbojka na 
plaži, tenis, namizni tenis, mini golf, kegljanje, nogomet, izposoja koles, jahanje, squash, smučanje na vodi, jadranje, 
vodna kolesa, kanuji, v bližini športni center ter zabaviščni center (diskoteka, nočni bar, plesna terasa, restavracija, 
video igre);
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene;  

brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  parkirišče 1€ na dan, 
krajše bivanje 20%,   POPUSTI: drugi otrok 5-12 50% popust, otrok do 7.leta na osn.lež.  prvi otrok do 12.leta brezplačno, drugi otrok do 5.leta brezplačno, 
50% popust,otrok od 7. do 12. leta na osn.lež. 30% popust, otrok od 12. do 14.leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% 
popust, drugi otrok (mlajši otrok) v suiti: do 14.leta na dod.lež. 50% popust, otrok od 14. do 18. leta 20% popust OPOMBE: brezplačna otroška posteljica, 
dodatni popust in popust za hitro prijavo nista združljiva

6€/osebo do 15.03.

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo dobrodošlice (23.05.-02.09.), pijačo pri večerji iz šankomata (pivo, vino, sok, voda) 22.04.-24.09., tematska večerja 1 x tedensko 
23.05.-02.09., ležalnike in senčnike ob bazenu do zasedbe prostih mest, brisače ob bazenu (kavcija), animacijo
,

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Cena vključuje tudi: neomejeno pijačo pri večerji: 22.04.-24.09., pijačo dobrodošlice 23.05.-02.09.,  šampanjec pri zajtrku, vstop v wellness (savne, jacuzzi, relax oaza, whirlpool...), 
izposoja brisač za bazen (kavcija), tematska večerja - 1 x tedensko 23.05.-02.09., ležalniki na plaži in ob bazenu do zasedbe prostih mest 

IZENAČIMO
CENO

AKCIJA 10%
v terminu 03.04.-07.05.

Poreč - Rubin Sunny hotel by Valamar ***

LEGA: v naselju Borik, 1km od centra Poreča.
PLAŽA: prodnata, betonska, 130m., nova mestna prodnata plaža v bližini
NAMESTITEV: sobe: telefon, SAT-TV, prha/wc, balkon; možnost dodatnega ležišča po predhodni poizvedbi;
INTERNET: wi-fi na recepciji brezplačno; internetni kotiček proti doplačilu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in kosilo; Sunny Breakfast & Lunch – v hotelski restavraciji lahko uživate v 
podaljšanem zajtrku in zgodnjem kosilu od 8h do 14h z vključenimi brezalkoholnimi pijačami med obroki
OPIS: restavracija, aperitiv bar, grill s teraso; TV salon; market, prodajalna spominkov in časopisov; šporna ponudba: 
zunanji bazen s sladko vodo, otroški bazen; v bližini športni center Borik, tenis (12 igrišč);
OPOMBE: varovano parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1/3 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  POPUSTI: otroci do 2.leta brez 
ležišča brezplačno, en otrok od 2. do 14.leta na dod.lež. brezplačno, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba doplačilo 22€ po 
osebi na dan  DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan, parikiršče 3€ na dan

brezplačno do 14.leta
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Hrvaška - Istra

Poreč - hotel Plavi Plava Laguna ***

LEGA: v TN Zelena laguna, ob obali;
PLAŽA: prodnata, skalnata, travnata, delno betonirana, 30 m;
NAMESTITEV: sobe: klima, prha/wc, telefon, SAT-TV, fen; obnovljene kopalnice, delno novo pohištvo v sobah, 
možnost najema mini bara
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, pijača ob večerji;
OPIS: popolnoma klimatiziran hotel, restavracija, aperitiv bar, terasa, dvorana za zabave ali sestanke, trafika, sef 
na recepciji, gostinski lokali v bližini, parkirišče (doplačilo); športna ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, športni 
center Zelena laguna;
OPOMBE: varovano parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; v celoti so obnovljeni restavracija, 
recepcija in skupni prostori, nov otroški kotiček.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  parkirišče 1€ na dan, 
krajše bivanje 20%, polni penzion 8€ na dan (otroci do 4.leta gratis, 4-12 let 50% popust)  POPUSTI: otrok do 12.leta na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 
5.leta brezplačno,   drugi otrok 5-12 50% popust, na osn. lež.  do 7.leta 50%popust, 7-14 na osn.lež. 30% popust, 12-14 let na dod.lež. 50% popust, 14-18 let na 
osn.ali dod.lež. 20%popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust OPOMBA: v sobi tipa 1/2 dodatno ležišče ni možno; v sobi 1/2+1 predstavlja dodatno ležišče 
kavč, ki ga lahko koristita dva otroka OPOMBE: brezplačna otroška posteljica

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo dobrodošlice 23.05.-02.09.,  pijača pri večerji (vino, pivo, sok, voda) - 22.04.-26.09., 1 x tedensko tematsko večerjo 23.05.-02.09., ležalnike ob 
bazenu do zasedbe prostih mest, animacijo, vstop na zunanji bazen, 

velja za termine 29.05.-06.08.

Poreč - hotel Zorna Plava Laguna ***

LEGA: TN Zelena laguna, 6 km od centra Poreča;
PLAŽA: prodnata, skalnata, delno betonirana, 20 m;
NAMESTITEV: sobe: tuš/wc, telefon, klima, francoski balkoni, obnovljene kopalnice; sobe  1/2fr nimajo dod.ležišča, 
soba 1/2+1 kavč je večja in primerna za dva odrasla in dva otroka do 12.leta 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive,izven spodaj navedenih terminov polpenzion - samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: restavracija, aperitiv bar, prodajalna spominkov, dvorana za zabave; zunanji bazen s sladko vodo, otroški 
bazen, v bližini športni center; obnovljeni skupni prostori (recepcija, restavracija, lobby bar)
OPOMBE: varovano parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; za goste hotela je obvezno nošenje 
zapestnice ALL INCLUSIVE; obnovljena recepcija in restavracija 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA:  parkirišče 1€ na dan, 
krajše bivanje 20% POPUSTI: ,  drugi otrok 5-12 50% popust, otrok do 7.leta prvi otrok do 14.leta na dod lež. brezplačno, drugi otrok do 5.leta brezplačno
na osn.lež. 50% popust, otrok od 7. do 14.leta na osn.lež.30% popust, otrok od 14. do 18.leta 20% popust, tretjaoseba na dod.lež. 20% popust, v sobi 1/2+1 
kavč - F3N: , odrasla oseba 80% popust na osn ež 65% popust, na dod.lež. 80% popust  OPOMBE: brezplačna otroška dva otroka do12.leta brezplačno
posteljica

brezplačno do 14.leta
6€/osebo do 01.04.

Poreč - hotel Delfin **

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: sampostrežni zajtrk, kosilo, večerjo, popoldanske prigrizke od 16.30 do 17.30 ure, večerne prigrizke  od 22.00 do 23.00 ure, pijačo ob 
obrokih (točeno vino, pivo, brezalkoholne pijače, kava, čaj), pijačo v baru od 8.00 do 23.00 ure, točena domačaalkoholna in brezalkoholna pijača, kava, uporabo tenis
 igrišča, namizni tenis, mini golf, kolesa, balinanje, pedalini, sandolini, squash,biljard, pikado, razne igre (šah, domino), organizirane turnirje namiznega tenisa, balinanja,
odbojke, rokometa, nogometa, 4 x tedensko dnevno in večerno animacijo za odrasle in otroke, vsakodnevno športno animacijo 

5€/osebo do 01.04.

www.mojcenter.net

POIŠČITE APARTMA PO VAŠIH ŽELJAH

https://www.mojcenter.net/sl/apartma/ skenirajte kodo za dostop do ponudbe

brezplačno do 12.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Poreč - Rubin Sunny hotel by Valamar ***

LEGA: v naselju Borik, 1km od centra Poreča.
PLAŽA: prodnata, betonska, 130m., nova mestna prodnata plaža v bližini
NAMESTITEV: sobe: telefon, SAT-TV, prha/wc, balkon; možnost dodatnega ležišča po predhodni poizvedbi;
INTERNET: wi-fi na recepciji brezplačno; internetni kotiček proti doplačilu;
STORITEV: samopostrežna zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, grill s teraso; TV salon; market, prodajalna spominkov in časopisov; šporna ponudba: 
zunanji bazen s sladko vodo, otroški bazen; v bližini športni center Borik, tenis (12 igrišč);
OPOMBE: varovano parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1/3 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  POPUSTI: otroci do 2.leta brez 
ležišča brezplačno, en otrok od 2. do 14.leta na dod.lež. brezplačno, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba doplačilo 22€ po 
osebi na dan  DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan, parikiršče 3€ na dan

brezplačno do 14.leta
20% do 01.03.

IZENAČIMO
CENO

www.mojcenter.net

POIŠČITE APARTMA PO VAŠIH ŽELJAH

https://www.mojcenter.net/sl/apartma/ skenirajte kodo za dostop do ponudbe

Dobrodošli v naši poslovalnici z apartmaji, odprti 24ur na dan
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  
DOPLAČILA:  parkirišče 1€ na dan, krajše bivanje 20%  POPUSTI: prvi otrok do 14.leta na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 
5.leta brezplačno, drugi otrok 5-12 let 50% popust, na osn.lež.do 7.leta  50% popust, otrok od 7. do 14.leta na osn.lež. 30% popust, 
otrok od 14. do 18.leta na dod.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, v 1/1 sobi: , otrok 3-otrok do 3.leta brezplačno
12 75% popust, drugi-mlajši otrok  v suiti: do 14.leta 50% popust, 14-18 let 20% popust OPOMBE: brezplačna otroška posteljica

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, prigrizke ob bazenu od 11.00 do 23.30, pijačo ob obrokih (točeno namizno vino, točeno pivo,  brezalkoholne pijače, kavo, čaj), pijačo v baru 
od 8.00 do 23.30 (točene domače brezalkoholne in alkoholne pijače, kavo), uporabo teniškega igrišča, namizni tenis,  mini golf, kolesa, športne aktivnosti, pedolini, sandolini, biljard, pikado, razne igre …, 
organizirane turnirje namiznega tenisa, balinanje, odbojke, rokometa, nogometa, 5 x tedensko dnevno in nočno animacijo za otroke in odrasle, vsakodnevno športno animacijo.

Hrvaška - Istra

Poreč - hotel Albatros Plava Laguna **** brezplačno do 14.leta

LEGA: v TN Zelena laguna, 6 km od centra Poreča;
PLAŽA: urejena kamnita, prodnata, 200 m;
NAMESTITEV: sobe: klima, prha/wc, telefon, SAT-TV, fen, večina balkon, nekatere z pogledom na morje; 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive; glejte podroben opis
OPIS: klimatizirana samopostrežna restavracija, aperitiv bar s teraso, več dvoran za zabavo ali sestanke, snack bar ob 
bazenu, masažni salon, ambulanta; otroško igrišče, otroška igralnica, trije zunanji bazeni s sladko vodo, fitness, športni 
center Zelena laguna;
OPOMBE: varovano parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; 

Poreč - hotel  Gran Vista Plava Laguna ***

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo dobrodošlice 29.05..-02.09., pijača
pri večerji (vino, pivo, sok, voda), 1 x tedensko tematsko večerjo
(ribja ali istrska) 23.05.-02.09., ležalnike ob bazenu do zasedbe 
prostih mest, pecivo in sendviči v času kosila (29.05.-02.09.), animacija

brezplačno do 12.leta

LEGA: TN Zelena Laguna, 5 km od centra mesta Poreč;
PLAŽA: 100 m; prodnata, skalnata, delno betonirana;
NAMESTITEV: sobe: kad ali prha/WC, SATTV, telefon, klima, večina z balkonom, obnovljene kopalnice;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija, aperitiv bar, trgovina, prodajalna spominkov, manjša TV soba, internetni kotiček (proti 
doplačilu), športna ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, otroški bazen, bar s teraso, športni tereni v naselju Zelena 
Laguna, vodni športi; v bližini hotela otroško igrišče, več restavracij, trgovin in barov;
OPOMBE: varovano parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; do hotela vodi več stopnic; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.5 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: parkirišče 1€ na dan, krajše bivanje 20%  POPUSTI: pri otrok do 12.leta na dod.lež. bezplačno, drugi otrok do 
5.leta brezplačno, drugi otrok 5-12 let 50% popust,  otroci do 7.leta na osn.lež.50% popust, otroci od 7. do 12.leta na osn.lež. 30% 
popust, otroci od 12. do 14. leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, otroci od 14.-18.leta na osn. in dod.lež. 20% 
popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, v 1/1 sobi: , 3-12 75% popust  drugi (mlajši) otrok v suite: otrok do 3.leta brezplačno
otrok do 14.leta 50% popust, otrok od 14. do 18.leta 20% popust OPOMBE: brezplačna otroška posteljica

5€/osebo do 01.04.

Poreč - hotel Istra Plava Laguna ***
brezplačno do 12.leta

LEGA: TN Zelena Laguna, 5 km od centra mesta Poreč;
PLAŽA: 100 m; prodnata, skalnata, delno betonirana;
NAMESTITEV: sobe: kad ali prha/WC, SATTV, telefon, klima, večina z balkonom, večinoma obnovljene kopalnice;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija, aperitiv bar, trgovina, prodajalna spominkov, manjša TV soba, internetni kotiček (proti 
doplačilu), športna ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, otroški bazen, bar s teraso, športni tereni v naselju Zelena 
Laguna, vodni športi; v bližini hotela otroško igrišče, več restavracij, trgovin in barov;
OPOMBE: varovano parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; do hotela vodijo tekoče stopnice, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: parkirišče 1€ na dan, krajše bivanje 20%  POPUSTI: prvi otrok do 12.leta brezplačno, drugi otrok do 5.leta 
brezplačno, drugi otrok 5-12 let 50% popust, otroci do 7.leta na osn.lež.50% popust, otroci od 7. do 12.leta na osn.lež. 30% popust, 
otroci od 12. do 14. leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, otroci od 14.-18.leta na osn. in dod.lež. 20% popust, tretja 
oseba na dod.lež. 20% popust, v 1/1 sobi: , otrok 3-12 75% popust  drugi (mlajši) otrok v suite: otrok do  otrok do 3.leta brezplačno
14.leta 50% popust, otrok od 14. do 18.leta 20% popust OPOMBE: brezplačna otroška posteljica

7€/osebo do 01.03.

5€/osebo do 01.04.

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo dobrodošlice 23.05.-02.09., pijača
pri večerji (vino, pivo, sok, voda)29.05.-17.09., 1 x tedensko tematsko večerjo
(ribja ali istrska) 23.05.-02.09., ležalnike ob bazenu do zasedbe 
prost ih  mest ,  pecivo in  sendvič i  v  času kosi la ,  an imaci ja

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO
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LEGA: v TN Zelena laguna, 6 km od Poreča;
PLAŽA: kamnita, prodnata, 100 m;
NAMESTITEV: sobe: obnovljene, kad ali prha/wc, večina balkon, pogled na morje, dodatno ležišče priporočamo v 
sobah z balkonom;
INTERNET: brezplačna wi-fi internetna povezava v avli hotela;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost polnega penziona;
OPIS: klimatizirane samopostrežne restavracije, aperitiv bar, pivnica, plesna kavarna, terasa, trafika, frizer, terasa za 
sončenje, parkirišče, gril restavracija; zunanji bazen z morsko vodo (brezplačni senčniki in ležalniki do zasedbe prostih 
mest), športni center Zelena laguna (mini golf, izposoja koles, tenis, namizni tenis, izposoja čolnov in jadralnih desk, 
veslanje, letenje s padalom;
OPOMBE: varovano parkirišče (doplačilo); domače živali so dovoljene (doplačilo); sobe so obnovljene, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA:  vključena v ceno DOPLAČILA: , parkirišče 1€ na dan, za kosilo 6€ na dan (otroci do 
4.leta gratis, 4-12 50%) POPUSTI: , otrok 12-14 na dod.lež. 50% popust, drugi otrok 5-12 50% popust,  na osn.lež. do 7.leta 50%  prvi otrok do 12.leta brezplačno, drugi otrok do 5.leta brezplačno
popust, otrok 7-14 let na  osn.lež. 30% popust, otrok 14 - 18 let  na osn. ali dod.lež. 20% popust, v 1/1 sobi: otrok do 3.leta brezplačno, otrok 3-12 75% popust, popusti v sobi 1/2+1/2:dva otroka do 
12.leta z dvema odraslima brezplačno, tretja oseba na dod.lež. 80% popust  OPOMBE hotel ima manjše sobe z enim dodatnim ležiščem

Hrvaška - Istra

brezplačno do 12.leta

Poreč - hotel Parentium Plava Laguna ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: krajše bivanje 20% popust, 
single use 50%, parkirišče 1€ na dan, otroška posteljica 10€ na dan, krajše bivanje 20%, single use 50%  POPUSTI: , otrok od 3.do 12.leta otroci do 3.leta  brezplačno
na dod.lež. 20% popust, otroci na osn.lež. otroci nimajo popustov drugi otrok v suite: do 12.leta 20% popust  OPOMBE: hotel je v letu 2012 v celoti obnovljen. Hotel 
nima enoposteljnih sob, 

LEGA: na zelenem polotoku, v TN Zelena laguna, 6 km južno od centra Poreča;
PLAŽA: prodnata, skalnata, delno betonirana z urejenimi ploščadmi za sončenje in urejenimi vhodi v morje, 50 m;
NAMESTITEV: kad/prha, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon,, minibar (doplačilo), večina z balkonom in pogledom na 
morje; 
INTERNET: wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS: klimatiziran v celoti, recepcija, dve tematski restavraciji – Istrska in Seafood – s teraso, a la carte restavracija, aperitiv 
bar, bar pri bazenu, menjalnica, internet kotiček, TV prostor, prostor za gimnastiko, knjižnica, trgovina s spominki, prodajalna 
časopisov, konferenčna dvorana,  otroška igralnica, terasa, prostor za shranjevanje koles, zunanji bazen z morsko vodo in 
zunanji bazen s sladko vodo, 6 zunanjih whirlpoolov, notranji bazen s sladko vodo, ležalniki ob bazenu, terasa za sončenje; 
fitnes center, wellness center (relax cona, tepidarium, aura savna, turška kopel hamam, ruska savna, finska savna, whirlopool), 
beauty center (masaža, pedikura, manikura), v bližini športni center (odbojka, odbojka na pesku, tenis, namizni tenis, mini golf, 
kegljanje, nogomet, košarka, balinanje, squash, izposoja koles, jahanje, smučanje na vodi, jadranje, kanuji) ter zabaviščni 
center (diskoteka, nočni bar, plesna terasa, restavracija, video igre), animacija za odrasle in oroke; 
OPOMBE:  obnovljen hotel, ki bo zadovoljil tudi najbolj zahtevne goste; parkirišče 1 EUR na dan; domače živali niso dovoljene.

brezplačno do 3.leta

Poreč - hotel Delfin Plava Laguna **

20% do 15.01.

15% do 15.02.

LEGA: v istoimenskem ribiškem mestecu, 3 km od Vrsarja, 6 km od Poreča, obdano s sredozemskim rastlinjem, 
paviljoni se postopno spuščajo proti morski obali;
PLAŽA: urejena kamnita, 100-200 m;
NAMESTITEV: sobe: klima, SAT-TV, sef, telefon, prha/wc, balkon, pogled na morje;
INTERNET:  brezplačen wi-fi;
STORITVE: all inclusive;
OPIS: klimatizirana restavracija, terasa, taverna, bar, pokrito parkirišče; zunanji bazen s sladko vodo, otroški bazen, 
senčniki in ležalniki ob bazenu do zasedbe prostih mest, otroško igrišče, biljard, pikado, namizni tenis, trampolin, mini 
klub za otroke z bogatim animacijskim programom, športna animacija, teniška igrišča, večnamensko igrišče za 
košarko, odbojko in
mali nogomet, namizni tenis, najem koles, mini golf, balinanje, šola potapljanja, aquapark, smučanje na vodi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene. prenovljene sobe v 2022

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  POPUSTI: otroci do 2.leta brez 
uslug brezplačno, prvi otrok do 12. leta brezplačno v sobi 1/2+1, otrok 2-12 let na osn.lež. 30% popust,  tretja oseba na dod.lež. 
60% popust  

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, pijačo ob obrokih (brezalkoholne pijače, vino, pivo), dnevni 
prigrizki 17.00-18.00 v Fresh corneru (sendvič, pizza, pecivo, sladoled), med obroki od 12.00 do 16.00 v restavraciji Tramontata (testenine, 
rižote, solate, ribe in meso iz grila), pijačo od 10.00 do 22.00 v restavraciji Tranmontana in Fresh corneru (točene domače brezalkoholne in 
alkoholne pijače),sladoled med 10.00 in 22.00 uro, med 21.00 in 24.00 v Fresh corneru dodatna ponudba alkoholnih pijač, ležalniki in 
senčniki ob bazenu (do zapolnitve), začetna šola tenisa za otroke 6 x na teden 5-12 let v skupinah 4-6 otrok, plavalni tečaj za otroke 5-12 let 
v skupinah 4-6 otrok, 

Funtana - hotelsko naselje Funtana **** brezplačno do 12.leta

5

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

AKCIJA 10% popust
pri bivanju min. 8 noči

IZENAČIMO
CENO
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Hrvaška - Istra

Vrsar - hotel Pineta ***
20% do 15.01.brezplačno do 12.leta

Vrsar - TN Belvedere ****
20% do 15.01.

brezplačno do 12.leta

LEGA: 500 m iz centra mesta Vrsar; na vzpetini sredi borovega gozdička;
PLAŽA: 100 m; kamnita in tlakovana, del plaže je urejen z drobnim prodom;
NAMESTITEV: sobe:: kad, WC, telefon, SAT TV, mini bar, centralno ogrevanje, nekatere balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija, aperitiv bar, kavarna, kongresna dvorana, v sezoni animacija na terasi hotelskega 
bazena Belvedere in na terasi pivnice; notranji bazen z ogrevano sladko vodo in zunanji bazen Belvedere (odprt od 
maja do septembra), najem koles, najem palic za nordijsko hojo, namizni tenis, biljard, tenis, mini golf, igrišča za 
odbojko,košarko, nogomet v športnem centru;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

LEGA: Naselje leži na položnem pobočju, neposredno ob plaži, blizu rive in starega središča Vrsarja;
PLAŽA: 100 m; kamnita in tlakovana, del plaže je urejen z drobnim prodom;
NAMESTITEV:  sobe : tuš ali kad, WC, sušilnik za lase, SAT TV, telefon, klima, mini bar, internetni priključek, balkon; 
(apartmaji): 1/2+1 studio APP: studio s posteljo za dve osebi, ki je s stekleno steno ločen od dnevnega prostora in kuhinje, 
dnevni prostor s kavčem na razteg za eno osebo, kuhinja (plošča za kuhanje, mikrovalovna pečica, aparat za kavo, 
hladilnik), kopalnica (tuš ali kad/ wc, fen), klima, telefon, SAT TV, sef, priključek za internet, balkon; 1/2+1APP: dvoposteljna 
soba, dnevna soba s kavčem, ki se raztegne v posteljo za eno osebo, kuhinja (plošča za kuhanje, mikrovalovna pečica, 
aparat za kavo, hladilnik), kopalnica (tuš/wc, fen), klima, telefon, SAT TV, sef, priključek za internet, balkon; 1/2+2APP: 
dvoposteljna soba, dnevna soba s kavčem, ki se raztegne v posteljo za 2 osebi, kuhinja (plošča za kuhanje, mikrovalovna 
pečica, aparat za kavo, hladilnik), kopalnica (tuš ali kad/wc, fen, klima, telefon, sat tv, sef, priključek za internet, balkon; 
1/4+1 APP: dve dvoposteljni sobi, dnevni prostor s kavčem na razteg, kuhinja (plošča za kuhanje, mikrovalovna pečica, 
aparat za kavo, hladilnik), kopalnica (tuš ali kad/wc, fen, klima, telefon, sat tv, sef, priključek za internet, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja) ali najem apartmaja;
OPIS: recepcija, klimatizirana restavracija, kavarna, pivnica, dvorana za animacijo; plesni večeri na terasi bazena in terasi 
pivnice, mini klub, jutranja in večerna animacija za otroke; zunanji bazen, otroški bazen, tenis, namizni tenis, mini golf, 
igrišča za odbojko, košarko, mali nogomet v športnem središču, potapljaški center, jutranja in dnevna športna animacija; 
razni vodni športi na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene, zahtevajte ceno za apartmaje, ki niso v ceniku

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno POPUSTI: otroci do 2.leta brez uslug 
brezplačno, otrok do 12.leta brezplačno na dod.lež., otrok do 12.leta na osn.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 50% popust, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: krajše bivanje 25%  
POPUSTI (hotel): , otrok do 12.leta na osn.lež. 40%  otrok do 2.leta brez uslug brezplačno, otrok 2- 12. let na dod.lež. brezplačno
popust, tretja oseba na dod.lež. 40% popust OPOMBE: popust 10% in popust za hitro prijavo sta združljiva 

15% do 15.02.

10% do 15.02.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

AKCIJA 10% popust
pri bivanju min. 8 noči

AKCIJA 10% popust
pri bivanju min. 8 noči

IZENAČIMO
CENO

Funtana - Mobilne hišice Kamp Puntica *** 10% do 31.01.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,, min 2/4 dni, TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: prijava 1,50€ po osebi na licu 
mesata, končno čiščenje 50€ na licu mesta po hišici

LEGA: Funtana, ob plaži Puntica, 0.3 km od središče mesta, 7 km od Poreča
PLAŽA: prodnata, skalnata, betonirana, travnate površine za sončenje; mobilne hišice so od morja oddaljene od 150 
do 200 m.
NASTANITEV: Mobilna hišica Premium 1/4+2 (32 m2 + terasa 15 m2); klima, spalnica s francosko posteljo, spalnica z 
ločenima ležiščema, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, popolnoma opremljena majhna kuhinja z mikrovalovno 
pečico, grelnikom za vodo in aparatom za kavo, kopalnica prha/wc, TV z ravnim zaslonom, terasa z mizo in stoli; 
Mobilna hišica Comfort Family 1/6 (35 m2 + terasa 15 m2) klima, 1 spalnica z zakonsko posteljo, ter še dve spalnici z 
ločenima postelja, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, popolnoma opremljena kuhinja (mikrovalovna pečica, grelnik 
za vodo, aparat za kavo),2 kopalnici prha/wc, TV z ravnim zaslonom, terasa z mizo in stoli.  
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: miren, prijeten kamp z novimi, dobro opremljenimi in prostornimi hišicami, v bližini plaže ter dobra izbira za 
družine, tudi z majhnimi otroki (otroško igrišče). Poleg kampa je trgovina Plodine, trgovina s spominki in časopisi. 
Vrhunska začetna točka za kolesarjenje, tek in sprehode ob morju.
OPOMBE: brezplačno parkirišče v sklopu nastanitve; domače živali so dovoljene (doplačilo)
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Hrvaška - Istra

LEGA: na polotoku KOVERSADA, 2 km od Vrsarja;
PLAŽA: nudistična: peščena, skalnata, 100-300 m;
NAMESTITEV:  sobe (2*): v naselju Koversada Villas; paviljonskega tipa; tip A: prha/wc, hladilnik, terasa ali balkon; apartmaji: 
(4*): (1/2+1 studio): 27 m2, spanica, dnevni prostor, pritličje, klima, zakonska postelja in raztegljiv kavč v dnevnem prostoru s 
kuhinjsko nišo, mikrovalovna pečica, kavni aparat, telefon, SAT-TV, sef, fen, kopalnica, terasa: (1/2+2): 32-35 m2, klima, 
dvoposteljna soba, dnevna soba z raztegljivim kavčem za 2 osebi, kuhinja, mikrovalovna pečica, kavni aparat, telefon, SAT-TV, 
sef, fen, kopalnica, terasa; (1/4+2) 47m2: dve spalnici, dnevna soba z raztegljivim kavčem za 2 osebi, kuhinja, mikrovalovna 
pečica, kavni aparat, telefon, SAT-TV, sef, fen, kopalnica, terasa; apartmaji Vila se nahajajo v samostoječih pritličnih hiškah.
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: naselje Koversada z apartmaji Blesička sodi v sklop hotelskega naselja Koversada in se nahaja ob obali, sestavljeni so 
iz več paviljonov na treh lokacijah, ki so medsebojno oddaljeni 100 m, restavracije, picerija, kavarna, pivnica, nočni in dnevni 
bar, terasa s plesno glasbo; potapljanje, tenis, kolesarjenje, nogomet, padalstvo, vodni športi, košarka, strelišče, mini golf;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; živali so dovoljene (doplačilo); nudistični center Koversada je eden najbolj poznanih v Evropi 
po nedotaknjeni naravi, sredozemskem podnebju in čistem morju; apartmaji so bili obnovljeni leta 2006.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,, min 3 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: domače živali 11€, krajše bivanje 
25%  POPUSTI (polpenzion): , otrok do 12.leta na osn.lež. otrok do 2. leta brez uslug brezplačno, otrok 2-12 let na dod.lež. brezplačno
40% popust, tretja oseba 50% popust na dod.lež., odbitek za nočitev zajtrk 5€ po osebi na dan

Vrsar - hotelsko naselje Koversada **/**** brezplačno do 12.leta

Vrsar - mobilne hišice kamp Tina ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,, min 7 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: končno čiščenje na licu 30€ 
OPOMBE: brisače je potrebno prinesti s seboj

LEGA: Vrsar, 500m iz centra mesta
PLAŽA: 150m; betonska in manjši prodnati zalivi
MOBILNE HIŠICE: 1/4+1 standard: spalnica s francosko posteljno, spalnica s 3 posteljami, kuhinja/dnevna soba, kopalnica s 
tušem, terasa 15m2; 1/4+1 premium: spalnica s francosko posteljno, spalnica s 3 posteljami, kuhinja/dnevna soba, kopalnica 
s tušem, terasa 40m2; 1/6+2 superior: 2 spalnici z zakonsko posteljo, 1 spalnica s pogradom (170 dolžina), kuhinja/dnevni 
prostor z kavčem na razteg za 2 otroka do 12 let, kopalnica s tušem, wc, terasa 40m2; V vseh mobilnih hiškah je na voljo: 
hladilnik, štedilnik, kavni avtomat, posoda, posteljnina, pokrita terasa z nadstreškom, stoli in miza, klima, SAT TV
STORITEV: najem mobilne hišice
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: recepcija, restavracije, trgovine, več barov
ŠPORTNA PONUDBA: športna igrišča, razni vodni športi

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

20% do 15.01.

15% do 15.02.

AKCIJA 10% popust
pri bivanju min. 8 noči

IZENAČIMO
CENO

LEGA: na polotoku Petalon, 10 minut hoje od središča mesta;
PLAŽA:  kamnite plošče, 50-100 m;
NAMESTITEV: sobe: klima, SAT-TV, hladilnik, telefon, prha ali kad/wc, fen, sef, priključek za internet, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITVE: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija za polpenzion, picerija, kavarna, pivnica,bar na plaži, slaščičarna, plesna terasa, trgovina, masaža, 
otroški vrtec, bar ob bazenu, trafika; zunanji bazen s sladko vodo, otroški bazen, senčniki in ležalniki ob bazenu do 
zasedbe prostih mest, otroško igrišče, biljard, pikado, namizni tenis, trampolin, mini klub za otroke z bogatim 
animacijskim programom, športna animacija, teniška igrišča, večnamensko igrišče za košarko, odbojko in mali 
nogomet, namizni tenis, najem koles, mini golf, balinanje, šola potapljanja, aquapark, smučanje na vodi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (soba Standard; ob doplačilu).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: domače živali v sobah 
standard 20€, single use 40%  POPUSTI: otrok do 2. leta brez uslug brezplačno, otrok od 2. do 12.leta na dod.lež. brezplačno 
, otrok do 12.leta na osn.lež. 40% popust, tretja oseba na dod.lež. 50% popust, 

Vrsar - hotelsko naselje Petalon **** brezplačno do 12.leta 25% do 15.01.

15% do 15.02.

AKCIJA 10% popust
pri bivanju min. 8 noči

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022
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Hrvaška - Istra

LEGA: 4 km severno od Rovinja, ob morju;
PLAŽA: prodnata, kamnita, 50- 500m;
APARTMAJI: (obnovljeni 4*) 1/2-3 studio: klima, dnevni prostor s francoskim ležiščem in možnost dodatnega ležišča, kuhinjska 
niša, mikrovalovna pečica, SAT-TV, telefon, prha/wc, fen, sef, terasa, 1/2+2APP: dnevni prostor z raztegljivim kavčem za 2 
osebi, spalnica, kuhinjska niša, SAT TV, telefon, klima, kopalnica (prha/WC) terasa; 1/2+1 premium: dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem za 2 osebi (primeren za dva majhna otroka ali 1 odraslo osebo), spalnica, klima, telefon, SAT TV, 
kuhinjska niša, kopalnica (prha/WC), prostorna terasa, dodatno: pomivalni stroj, internetni priključek in WiFi, popolnoma 
prenovljeni 2013; 1/4+1APP +loža: v dveh nadstropjih; dnevni prostor z raztegljivim kavčem za 2 osebi (primeren za dva 
majhna otroka ali 1 odraslo osebo), 2 spalnici, kuhinjska niša, kopalnica (prha/WC), klima, SAT TV, telefon, dodatno: pomivalni 
stroj, internetni priključek in WiFi, popolnoma prenovljeni 2013.
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITVE:najem apartmaja ali polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
OPIS: restavracija s penzionsko in a la carte ponudbo, picerija s teraso ob bazenu, kavni bar, dva bara ob plaži, snack grill s 
teraso na plaži, večerni club Amarin z gastro ponudbo, internet točka, TV soba, samopostrežna trgovina, trafika, dve otroški 
igrišči, masaža, frizerski salon, ambulanta, animacija za mladostnike in odrasle: kreativne in hoby delavnice;
ŠPORTNA PONUDBA. Zunanji bazen z morsko vodo, aquagan, trim steza, doplačilo: tenis, namizni tenis, mini golf, pikado, 
vrtni šah, balinišče, odbojka, odbojka na mivki, košarka, mali nogomet, jadranje, izposoja skuterjev, koles, čolnov; potapljanje 
in šola potapljanja, smučanje na vodi;
OPOMBE: živali so dovoljene, primerno za aktivne družinske počitnice.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: domače živali 10€, POPUSTI:  
otroci brez uslug do 2. leta brezplačno, otrok od 2 do 12 . leta na dod.lež.v apartmajih 1/2+1 studio brezplačno  otrok do 12.leta na 
osn.lež. 40% popust, tretja oseba nad 12.let 50% popust,

Rovinj - turistično naselje Amarin ****
brezplačno do 12.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (prostori pošte trgovskega centra City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za krajše bivanje 
25%, single use 40%  POPUSTI: otrok do 12.leta na otrok do 2.leta brezplačno. Otrok od 2. do 12. leta na dod.lež. brezplačno, 
osn.lež. 40% popust, tretja oseba  70% popust

Rovinj - hotel Eden **** brezplačno do 12.leta

LEGA: 1 km od Rovinja, ob robu gozda zlatni rt;
PLAŽA: delno prodnata in skalnata, 200 m;
NASTANITEV: sobe: kopalnica (kad, WC), sušilec za lase, klima, sat TV, brezžična internetna povezava 
(doplačilo), mini bar, sef, telefon, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija a la carte, aperitiv bar, pool bar, grill, kavarna, TV soba, manjše kongresne 
dvorane, savna, masaža proti doplačilu); športna ponudba: notranji bazen z morsko vodo, zunanji bazen z 
morsko vodo, otroški bazen z morsko vodo, ležalniki ob bazenu, whirpool, mini fitnes, otroško igrišče, 
animacija za odrasle, mini klub, izposoja koles in nordijskih palic, namizni tenis;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

AKCIJA 10% popust
pri bivanju min. 8 noči

Rovinj - Family hotel Amarin ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno POPUSTI: otrok do 2.leta brez ležišča 
brezplačno, otrok 2-14 na dod.lež. v sobi standard sobi brezplačno, dva otroka 2-14 let v sobi 1/2+2 premium na dod.lež. 
brezplačno, 

brezplačno do 14.leta

LEGA: na polotoku, 4 km severno od Rovinja

PLAŽA: 50 m, prodnata, delno skalnata, betonirana s pomoli
NAMESTITEV: dvoposteljne, triposteljne in družinske sobe; kopalnica, SAT TV, klima, mini bar, sef, pogled na 
morje
STORITEV: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
OPIS: novozgrajen hotel na mestu nekdanjega hotela Valdaliso; recepcija, restavracija, aperitiv bar; zunanji in 
notranji bazeni; zunanji bazen za odrasle: 200m2, počasna reka 200 m2, otroški bazen 300 m2, bazen za 
dojenčke 30 m2, notranji bazenski kompleks s sladko vodo: hidromasaže, whirlpooli, bazen za odrasle 200m2, 
za otroke 118m2 in dojenčke 15,5m2; v sklopu notranjega bazena se nahaja svet savn, prostor za sprostitev, 
masaže ... Vstop v savne in bazene brezplačen za goste hotela.  
ŠPORTNA PONUDBA: sprehajalne steze, fitness za otroke, teniška igrišča, namizni tenis, šola jadranja (TN 
Amarin), večnamensko igrišče, odbojka na pesku,
OPOMBE: domače živali niso dovoljene, brezplačno parkirišče, WI-FI v ceni, moderen hotel, ki ga priporočamo 
tudi zelo zahtevnim gostom

AKCIJA 10% popust
pri bivanju min. 8 noči

AKCIJA 10% popust
pri bivanju min. 8 noči

IZENAČIMO
CENO

20% do 15.01.

15% do 15.02.

20% do 15.01.

15% do 15.02.

20% do 15.01.

15% do 15.02.
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Rovinj - mobilne hišice kamp Porton Biondi *** 25% do 31.01.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,v 2/4 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: plačilo na licu mesta 
DOPLAČILA: prijava gosta na licu 1,50€, dodatna oseba v hišicah premium in comfort family (1/4+2 - peta in šesta oseba, 1/6+2 
sedma in osma oseba) 10€ na dan, končno čiščenje 40€, dodatna menjava posteljnine in brisač 8€, domače živali 5€,

LEGA: Kamp Porton Biondi se nahaja v neposredni bližini starega mestnega jedra Rovinj, do centra vodi obmorska 
promenada; 1 km od starega mestnega jedra.
PLAŽA: 300m; čez cesto, delno betonirana in prodnato-peščena
STORITEV: najem mobilne hišice
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: MH COMFORT FAMILY 6+2: Mobilna hišica s 3 spalnicami; velika je 35 m2, terasa 12 
m2. Hišica ima tudi 2 kopalnici, klima, 1 spalnica z zakonsko posteljo, dve spalnici s po 2 ločenima posteljama v sobi. 
Dodatni osebi spita na kavču v kuhinji/dnevni sobi, SAT TV; MH PREMIUM 4+2:  moderno opremljena hišica, dve 
spalnici, 2 kopalnici, kavč na razteg za dve osebi v dnevni sobe/kuhinji SAT TV; MH 1/4 SUPERIOR: 2 spalnici in 2 
kopalnici, klima, dodatno ležišče tj. kavč na razteg je nameščena v kuhinji oz. dnevni sobi SAT TV
OPIS: V kampu je manjša restavracija ter snack bar na plaži.
OPOMBE: brezplačno parkirišče, poraba vode, elektrike in plina v ceni; posteljnina in brisače za 1 teden; menjava na 
osmi dan; dodatna menjava se plačuje, domače živali dovoljene (doplačilo)

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V ROVINJU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Rovinj - otok Sv.Katarina - hotel in dep. Katarina ***
brezplačno do 2.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za 1/1 sobo 50%, za 
otroško posteljico 5€ na dan, za krajše bivanje 25%, POPUSTI: otrok do 12.leta na osn.lež. 40% otrok do 2.leta brezplačno,  
popust, otrok do 12.leta v sobi family 40% popust (pogoj 3 odrasle osebe)

LEGA: na otoku Katarina;
PLAŽA: delno prodnata, skalnata z lesenimi ploščami za sončenje, možnost najema senčnikov in ležalnikov 
na plaži proti doplačilu;
NASTANITEV: sobe: kopalnica (kad, WC), sušilec za lase, sat TV, mini bar, sef, telefon, sušilec za lase, 
balkon, klima - depandansa; sobe v depandansi so družinske in predstavljajo dve povezani sobi
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: glavna zgradba z recepcijo, depandanse, restavracija, a la carte restavracija, internetni kotiček, 
športna ponudba: zunanji bazen z morsko vodo in otroški bazen z morsko vodo, whirpool, tenis igrišče, 
odbojka na plaži, namizni tenis, mini golf, mini klub za otroke;
OPOMBA: brezplačno parkiranje; domače živali niso dovoljene; v ceno je vključen tudi neomejeni prevoz z 
ladjico iz luke do otoka in nazaj v skladu z voznim redom.

AKCIJA 10% popust
pri bivanju min. 8 noči

IZENAČIMO
CENO

20% do 15.01.

15% do 15.02.

LEGA: 3 km oddaljeno od centra mesta;
PLAŽA: kamnita, prodnata;
NASTANITEV: sobe***: prha/wc, balkon ali terasa, SAT TV, objekti so obnovljeni; apartmaji: obnovljeni***: obnovljeni 
leta 2000; (1/2+1 studio): 30,17 m2, dvoposteljna soba in raztegljivi kavč, kuhinja, kad/wc, terasa - vrt, telefon, SAT-
TV, sef; (1/2+2), (1/4+1)
INTERNET: wi-fi internet v vseh skupnih prostorih;
STORITEV: (sobe) samopostrežna zajtrk in večerja;
OPIS: nacionalna restavracija, picerija, Fresh Corner, Blue Bar, slaščičarna, pivnica, aperitiv bar; plesna terasa, plesni 
večeri z živo glasbo; otroška animacija – mini klub za otroke od 4. do 12. leta (različne družabne in kreativne igre, mini 
športni turnir), mini disco; animacija za mladostnike in odrasle, zvečer živa glasba in različni show programi; frizerski 
salon, TV soba, parkirišče (nevarovano), market, časopisni kioski, telefonske kabine, ambulanta; sef na recepciji 
(doplačilo), ležalniki na plaži (doplačilo); zunanji bazen z morsko vodo, aquagan, parafly; izposoja čolnov, windsurfov, 
koles na vodi in sandolinov; šole tenisa, plavanja, potapljanja in deskanja na vodi; tenis, mali nogomet, rokomet, 
odbojka, košarka, odbojka na mivki, mini golf, namizni tenis, balinanje, streljanje; najem koles in roler-jev;
OPOMBE: brezplačno parkiranje; živali so dovoljene (doplačilo); objekti so obnovljeni.

Rovinj - turistično naselje Villas Rubin ***
brezplačno do 12.leta

AKCIJA 10% popust
pri bivanju min. 8 noči

20% do 15.01.

15% do 15.02.

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA vključena v ceno DOPLAČILA: domače živali 10€ 
na dan, POPUSTI: , na osn.lež. do 12.leta 40% popust, odrasla otrok do 2.leta brezplačno, otrok 2-12 na dod.lež. brezplačno
osebana dod.lež 50% popust
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Pula - Fažana - Kamp Pineta - mobilne hišice**

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni 5-7 dni   TURISTIČNA TAKSA na licu DOPLAČILA(na licu): 
končno čiščenje 30€, kavcija za morebitno škodo 100€, prijava gosta in zavarovanje - enkratno 4€ po osebi, domače živali 5€, 
otroška posteljica 5€  OPOMBE: v ceni vključeno tudi uporaba klime, posteljnine in brisač

15% do 01.01.

AKCIJA 7=6, 14=12
29.04.-10.06., 10.09.-02.10.

LEGA: 9 km od Pule, 1,5 km od Fažane;
PLAŽA: 100-300 m; dolga in lepo urejena prodnata plaža, s pogledom na Brione, možnost najema ležalnikov 
in senčnikov, kabine za preoblačenje, tuš na plaži;
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/4+2: Galija 24m2- cca. 250 m od morja: dve spalnici (ena z zakonsko 
posteljo, ena z ločenima posteljama), kopalnica, dnevni prostor z kuhinjo (štedilnik, hladilnik) in jedilnico ter 
kavčem za dve osebi, SAT TV ter pokrita terasa; Vanga 32m2 - cca. 250 m od morja: dve spalnici (ena z 
zakonsko posteljo, ena z ločenima posteljama), dve kopalnici, dnevni prostor z kuhinjo (štedilnik, hladilnik), 
jedilnico in kavčem za dve osebi in pokrita terasa; Premium Vanga 32 m2- cca. 100 m od morja; dve spalnici 
ena z zakonsko posteljo, ena z ločenima posteljama), dve kopalnici, SAT TV, CD/DVD predvajalnik, dnevni 
prostor z kuhinjo (štedilnik, hladilnik, mikrovalovna pečica, aparat za kavo), jedilnico in kavčem za dve osebi, 
ležalniki, pokrita terasa; vse mobilne hišice so klimatizirane in imajo parkirišče za avto
INTERNET: wi-fi;
STORITEV: najem mobilne hišice;
OPIS: recepcija, restavracije, picerija, kava bar, slaščičarna, kiosk, trgovine, ambulanta, frizerski salon, 
kozmetični salon, prodajalna spominkov, bogat animacijski program za otroke in odrasle, večerne animacije; 
zunanji bazeni s sladko vodo, biljard, namizni tenis, fitness center, šola nogometa, jogging steze, igrišče za 
košarko, rokomet, nogomet, tenis igrišča, razni vodni športi, kolesarske steze;

10% do 31.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

AKCIJA 4=3
26.04.-27.05., 10.09.-02.10.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,min. 4/5/7 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v 
ceno DOPLAČILA: dodano ležišče 1/2 in 1/2stu – 5€ na dan, prijava 3€ na dan po osebi – v agenciji ob prijavi, domače živali 6€ na 
dan, klima 5€ na dan – na vprašanje, dodatne osebe, ki niso na rezervaciji – 3-6€ na licu mesta po osebi, krajše bivanje 20%  
OPOMBA: najemodajalec lahko zahteva plačilo kavcije do 150€, ki jo ob odhodu vrne

LEGA: Pula, Pješčana uvala, Vinkuran, Banjole, Premantura, Fžana, Peroj, Medulin, …
PLAŽA: 100-1200m; prodnata, kamnita, betonirana
APARTMAJI: (1/2 studio APP): enoprostorski apartma, kuhinja z jedilnim kotom in spalni prostor za dve osebi, kopalnica, 
balkon ali terasa; (1/2APP): spalnica, dnevni prostor, kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa; (1/2+1APP): 
spalnica, dnevni prostor z ležiščem za eno osebo, kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa; (1/2+2APP): 
spalnica, dnevni prostor z ležiščem za dve osebi, kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa; (1/4APP): dve 
spalnici, dnevni prostor, kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa; (1/4+1APP): dve spalnici, dnevni prostor z 
ležiščem za eno osebo, kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa; (1/4+2APP): dve spalnici, dnevni prostor z 
ležiščem za dve osebi, kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: Apartmaji se nahajajo v zasebnih hišah na področju Pule z okolico. Okoliška mesta so od mesta Pule oddaljena od 
5 do 12km. V vsakem kraju so trgovine, restavracije, gostilne. Parkiranje je možno v neposredni bližini apartmaja. V 
nekaterih apartmaji možnost doplačila za klimo (na vprašanje).
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi
OPOMBE: menjava posteljnine 1 x tedensko, brisač 2 x tedensko. Kljub temu priporočamo dodatne brisače. Kuhinjske 
krpe je potrebno prinesti s seboj. Prihod v apartma po 14.00 uri, odhod do 10.00 ure. 

VELIKA PONUDBA IMENOVANIH HIŠ
na osnovi povpraševanja pripravimo ponudbo

po cenah iz cenika

www.mojcenter.net

POIŠČITE APARTMA PO VAŠIH ŽELJAH

https://www.mojcenter.net/sl/apartma/ skenirajte kodo za dostop do ponudbe

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V PULI z okolico?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IZENAČIMO
CENO

Pula - Fažana - Kamp Brioni *** 10% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni 5 dni   TURISTIČNA TAKSA na licu DOPLAČILA(na licu): končno 
čiščenje 35€, kavcija za morebitno škodo 100€, prijava gosta in zavarovanje - enkratno 4€ po osebi, domače živali 8€, otroška 
posteljica 6€, krajše bivanje 20%  OPOMBE: birsače in posteljnino je potrebno prinesti s seboj, sicer so proti doplačilu na licu 
mesta

Rovinj - Bale - mobilne hišice kamp Mon Perin ****

LEGA: v neposredni bližini plaže, 6 km od srednjeveškega mesteca Bale, 20 km od Rovinja;
PLAŽA: skalnata, prodnata;
MOBILNE HIŠICE: 1/4+1 MH CLASSIC: velikost 42 m2 (32m2  notranje površine + 10 m2 pokrita terasa z 
jedilno mizo in stoli ter dvema ležalnikoma), dve spalnici z zakonsko posteljo, dve kopalnici s tuš kabino, 
umivalnikom, ločen prostor z WC školjko, dobro opremljena kuhinja z jedilnim prostorom in kotno sedežno 
garnituro, kjer je možnost dodatnega ležišča (štiri kuhalne plošče na plin, hladilnik z zamrzovalnikom, 
posoda, mikrovalovna pečica), klimatska naprava, SAT-TV, posteljnina in brisače so vključene v ceno 
(menjava vsakih 7 dni), WiFi, brezplačno parkirišče ob hišici; 1/4+2 MH DELUXE: velikost 56 m2 (32m2  
notranje površine + 24 m2 pokrita terasa z jedilno mizo in stoli, sedežno garnituro ter dvema ležalnikoma), 
spalnica z zakonsko posteljo, spalnica z ločenima posteljama, dve kopalnici s tuš kabino, umivalnikom, ločen 
prostor z WC školjko,sušilec za lase, dobro opremljena kuhinja z jedilnim prostorom in kotno sedežno 
garnituro, kjer je možnost dveh dodatnih ležišč (tri kuhalne plošče na plin,ena na elektriko, hladilnik z 
zamrzovalnikom, posoda, mikrovalovna pečica), klimatska naprava, SAT-TV, posteljnina in brisače so 
vključene v ceno (menjava vsakih 7 dni), WiFi, brezplačno parkirišče ob hišici; 1/4+2 VILLAGE PRESTIGE: 
velikost 56 m2 (32m2  notranje površine + 24 m2 pokrita terasa z jedilno mizo in stoli, sedežno garnituro ter 
dvema ležalnikoma in zavesami), spalnica z zakonsko posteljo, spalnica z ločenima posteljama, dve 
kopalnici s tuš kabino, umivalnikom, ločen prostor z WC školjko, pralni stroj, sušilec za lase, prostorna 
dnevna soba s sedežno garnituro in izvlečnim ležiščem za 2 osebi ter dobro opremljeno kuhinjo z jedilnim 
prostorom (indukcijska plošča, pečica, hladilnik z zamrzovalnikom, posoda, mikrovalovna pečica, aparat za 
kavo), klimatska naprava, SAT-TV, sef, posteljnina in brisače so vključene v ceno (menjava vsakih 7 dni), 
WiFi, brezplačno parkirišče ob hišici.  
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: a la carte restavracije, restavracije z možnostjo polpenziona, bari, mini market, prodajalna časopisa, 
stojnica s sadjem in zelenjavo, kino na odprtem, živa glasba, vožnja s panoramskim vlakom; športna 
ponudba: v naselju se nahaja otroško igrišče, igrišče za mali nogomet, rokomet, tenis, kolesarska steza, 
možnost najema koles, pedalinov, SUP desk, kajakov in čolnov, sprehajalna steza, balinanje, mini golf, 
trampolin, namizni tenis, odbojka na mivki, vodni park na vodi, razni vodni športi, tečaji proti doplačilu 
(jahanje, potapljanje, jadranje na deski), animacije za otroke in odrasle
OPOMBE: brezplačno parkirišče, živali dovoljene (doplačilo);
INTERNET: brezplačen wi-fi

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, 3 dni, v sezoni min 7 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: prijava - na 
licu mesta 2€  po osebi, domače živali 8€ na dan OPOMBE: končno čiščenje v ceni
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LEGA: nad zalivom, 2 km od centra Pule;
PLAŽA: prodnata, skalnata, 200 m; 
NASTANITEV: SOBE: obnovljene v letu 2004, SAT-TV, klima, sef, telefon, brezžični internet; kad/wc, fen, (delno) 
balkon; možnost sobe za nekadilce;
INTERNET: brezplačen wi-fi, internet cafe;
STORITEV: samopostrežna zajtrk in večerja s pijačo pri večerji iz šankomata; možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: klimatizirana restavracija, restavracija à la carte, aperitiv bar, diskoteka, menjalnica, dvigalo; internet cafe, 
brezžična internetna povezava v celotnem hotelu, frizerski salon, kozmetični salon, Wellness center s turško in finsko 
savno, aromaterapijo, masažo, fitnesom; prostori za nekadilce; možnost pranja perila in uporabe računalnika; 
animacija za otroke in odrasle, organizirano varovanje otrok; parkirišče; zunanji bazen, namizni tenis; v neposredni 
bližini hotela večnamenski športni center z atletskim in nogometnim igriščem, teniška igrišča, športna dvorana; 
namizni tenis, potapljanje, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene.

10% do 28.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni, v sezoni min 5 dni TURISTIČNA TAKSA: po osebi 1,40€ na dan, otroci 12-
18 let 0,70€, DOPLAČILA: krajše bivanje 20%, otroška posteljica 5€, polni penzion 10€ na dan po osebi, hladilnik 5€ po osebi na 
dan  POPUSTI: , otrok od 4. do 12.leta na dod.lež 50% popust, na osn. lež. 30% popust, tretja prvi otrok do 4.leta brezplačno
oseba na dod.lež. 20% popust OPOMBE: odbitek za nočitev z zajtrkom 4€ na dan po osebi

brezplačno do 4.leta

Pula - Medulin - hotel Holiday ***
brezplačno do 3.leta

LEGA: ob obali, 10 km od Pule;
PLAŽA: 150 m od hotela, prodnata, skalnata;
NASTANITEV: SOBE: kad/prha, WC, sušilec za lase, telefon, SAT TV, klima; sobe na morsko stran imajo balkon, na 
park stran pa francoski balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, s pijačo pri večerji
OPIS: hotel se nahaja ob obali; restavracija, aperitiv bar, terasa, soba s skupnim televizorjem, animacija za otroke in 
odrasle v poletnem času, prodajalna spominkov, parkirišče; športna ponudba: nogometna igrišča, tenis, namizni 
tenis, odbojka, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v glavni sezoni min. 5 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: krajše bivanje 20%, POPUSTI: , otrok od 3. do 12.leta na otrok do 3.leta na dod.lež. brezplačno
dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 25% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 3€ na 
dan po osebi

10% do 28.02.

ne spreglejte

V ceno vkjučeno tudi: 

- Pijača pri večerji iz šankomata
  (sok, voda, vino, pivo)

 

Pula - hotel Pula ***

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

Pula - Fažana - Kamp Brioni ** 10% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni 5 dni   TURISTIČNA TAKSA na licu DOPLAČILA(na licu): končno 
čiščenje 35€, kavcija za morebitno škodo 100€, prijava gosta in zavarovanje - enkratno 4€ po osebi, domače živali 8€, otroška 
posteljica 6€, krajše bivanje 20%  OPOMBE: birsače in posteljnino je potrebno prinesti s seboj, sicer so proti doplačilu na licu 
mesta

LEGA: v zalivu med Štinjanom in Fažano, 7 km do centra Pule
PLAŽA: dolga prodnata plaža,  
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: mobilne hišice tipa standard, 1/6+2 za do 8 oseb: 34m2, tri kopalnice, dnevni 
prostor s sedežno garnituro za 2 osebi - otroke do 14 leta, dobro opremljena kuhinja s hladilnikom in zamrzovalnim 
delom, spalnica z zakonsko posteljo, dve spalnici z ločenima ležiščema, kopalnica, ločen WC, SAT TV,  klima, terasa 
s sedežno garnituro
INTERNET: brezplačen wi-fi, internet cafe;
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: simpatičen kamp, ki se nahaja v bližini Štinjana in ima vso potrebno infrastrukturo za sproščene dopust; kamp 
se razteza ob 1500 m dolgi peščeni plaži z veliko naravne sence; restavracija Istrijanka s ponudbo istrskih specialitet, 
več barov in restavracij s hitro prehrano, beach bar na plaži, caffe bar, igrišča za košarko, odbojko in nogomet, velika 
športna ponudba vodnih športov, pedalini, najem plovil, potapljaški center;  V kampu se nahaja dobro založena 
trgovina, prodajalna sadja in zelenjave, pekarna in druge prodajalne z artikli za plažo;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene.
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Pula - Verudela - hotel Park Plaza Arena ***
brezplačno do 3.leta

LEGA: mirna lega na blagi vzpetini  nad morjem; pribl. 500m od naselja Punta Verudela, pribl. 4 km oddaljen od 
Pule
PLAŽA: 50 m, skalnata, prodnati zalivček – idealno za otroke
NASTANITEV: kad/prha, WC, telefon, SAT TV, sušilnik za lase, delno morska stran, delno balkon,klima
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: klimatizirani skupni prostori, restavracija, aperitiv bar, soba s SAT TV, brezplačni brezžični internet na 
recepciji
ŠPORTNA PONUDBA: bazen z morsko vodo (16x4m, globina največ 1,6m), bazen za otroke, možnost najema 
senčnikov in ležalnikov na terasi (omejeno število). Animacija za otroke in odrasle (15.6 -15.9), vodni športi, 
najem koles in koles z motorjem, odbojka, košarka, namizni tenis
OPOMBE: živali niso dovoljene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v glavni sezoni min. 5 dni TURISTIČNA TAKSA:  vključena v ceno DOPLAČILA: 
krajše bivanje 20%, POPUSTI: , otrok od 3. do 12.leta na dod.lež. 20% popust, na osn.lež. otrok do 3.leta na dod.lež. brezplačno
20% popust, otrok od 3.leta naprej in odrasla oseba na dod.lež. v sobi superior. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 12 na dan  
OPOMBA: hotel je v letu 2014 v celoti obnovljen

10% do 28.02.

Pula - Barbariga - apartma Zdravko ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/5 dni, krajše ali daljše bivanje na vprašanje 
TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  domače živali 10€ na dan, parkirišče na 
licu mesta (približno 3,5€ na dan), OPOMBE: prihod po 16.00 uri

Pula - Peroj - hotel Vila Letan ****
brezplačno do 5.leta

5% do 15.05.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na 
dan DOPLAČILA: polni penzion 16€ na dan, otroška posteljica 11€ na dan, POPUSTI: , otrok od 5. otroci do 5.leta brezplačno
do 12.leta na dod.lež. 50% popust, dva otroka z eno ali dvema odraslima do 12.leta – , drugi otrok 50% popust, prvi otrok gratis
tretja oseba na dod.lež. 20% popust; OPOMBA: popust za hitro prijavo ni združljiv z akcijami

LEGA: 2 km od Fažane, 12 km od Pule;
PLAŽA: 800 m, kamnito-prodnata, brez sence; avtokamp Pineta, 1,5 km; v bližini še plaži Valbandon in 
Puntižela;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, klima, SAT TV, mini bar, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi; 
STORITEV: samopostrežna zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija z barom in pokrito teraso, lovska soba s kaminom, zunanji bazen, teniško igrišče, 
wellness & spa center (masaže, aromaterapije, savne, sprostitvena soba, jacuzzi);
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene; dobro izhodišče za izlet na Brione.

10% do 28.02.

 AKCIJA 20% popust
01.02.-16.06., 25.08.-23.12.-min 7noči

 AKCIJA 14% popust
01.02.-16.06., 25.08.-23.12. min 5 noči

CENA VKLJUČUJE ŠE: 1 x dnevno najem koles, vstop v fitness, uporabo zunanjega bazena z ležalniki in senčniki, WI-FI internet

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

Pula - Barbariga - apartmaji Janja ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/5 dni, krajše ali daljše bivanje na vprašanje 
TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  domače živali 10€ na dan, parkirišče na 
licu mesta (približno 3,5€ na dan), OPOMBE: prihod po 16.00 uri

LEGA: v turističnem naselju Barbariga, med mestoma Rovinj in Pula
PLAŽA: 560 m; prodnata, skalnata
NASTANITEV: APARTMA 1/3+1- 60m2; klimatizirani apartma v pritličju vrstne hiše, ki je 
bil obnovljen v letu 2006; spalnica z zakonsko posteljo, spalnica z eno posteljo, dnevno-
bivalni prostor z raztegljivim kavčem in popolnoma opremljeno kuhinjo (električni 
štedilnik, pečica, hladilnik z zamrzovalnikom, mikrovalovna pečica, aparat za kavo), 
jedilnica, kopalnica (prha/wc, pralni stroj), SAT-TV, velika terasa s sedežno garnituro in 
žarom 
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: recepcija, v bližini je trgovina, restavracija, gostinski lokali, možnosti za sprehode 
in kolesarjenje, razni vodni športi
OPOMBE: parkirišče proti doplačilu; domače živali so dovoljene (doplačilo)

LEGA: v turističnem naselju Barbariga
PLAŽA: 550m; prodnata, skalnata
NASTANITEV: APARTMA 1/2+2 - 30 m2; klimatizirani apartma za 2-4 osebe, popolnoma 
obnovljeni; spalnica z ločenima posteljama, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, kjer je 
možnost dveh dodatnih ležišč in kuhinjo (indukcijska plošča, mikrovalovna pečica, aparat 
za kavo, grelnik vode, hladilnik z zamrzovalnim delom) in jedilnico, kopalnica (prha/wc, 
pralni stroj), SAT-TV, balkon s sedežno garnituro
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: popolnoma obnovljeni apartma se nahaja v 2. nadstropju apartmajske hiše; 
najbližja trgovina je oddaljena 150 m, restavracija-picerija cca. 450 m; razni vodni športi 
na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo)
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Pula - Fažana - TN Bi Village ****
brezplačno do 3.leta

5% do 31.01.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/5/7 dni, krajše ali daljše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: 1,40€ na 
dan za odrasle in 0,70€ za otroke 12-18 let DOPLAČILA:  dodatna oseba v MH Brioni in MH superior po sezonah: 
10€/13€/15€/18€18€, domače živali  8€ na dan, otroška posteljica 5€ na dan, drugi avto po sezonah 3€/4,5€/7€/8€/9€, dodatna 
kartica za klimo 20€ za 20 ur 

AKCIJA 7=6, 5=4
za prihode do 26.06. in od 28.08.

Pula - Fažana - hotel Heritage Chersin ****
brezplačno do 5.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na 
dan DOPLAČILA: parkirišče 10€ na dan  POPUSTI:   otroci do 5.leta brezplačno brez ležišča

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/5/7 dni, v sezoni ob sobotah TURISTIČNA TAKSA: 1,40€ na dan za odrasle in 
0,70€ za otroke 12-18 let DOPLAČILA:  dodatna oseba v MH Brioni in MH superior po sezonah: 10€/13€/15€/18€18€, domače 
živali  8€ na dan, otroška posteljica 5€ na dan, drugi avto po sezonah 3€/4,5€/7€/8€/9€, dodatna kartica za klimo 20€ za 20 ur 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/5/7 dni,  v sezoni prihodi ob sobotah, krajše ali daljše bivanje na vprašanje 
TURISTIČNA TAKSA: 1,40€ na dan za odrasle in 0,70€ za otroke 12-18 let DOPLAČILA:  domače živali  8€ na dan, otroška 
posteljica 5€ na dan, drugi avto po sezonah 3€/4,5€/7€/8€/9€, dodatna kartica za klimo 20€ za 20 ur 

LEGA: stoji v starem jedru ribiškega mesteca Fažana, nasproti narodnega parka Brioni
PLAŽA: skalnata prodnata; 100m
NASTANITEV: SOBE: prha, WC, telefon, sef, mini bar, SAT TV, klima
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: nočitev z zajtrkom
OPIS: recepcija, restavracija, bar
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: parkirišče (doplačilo), domače živali niso dovoljene

LEGA: Fažana, v borovcih, s pogledom na Brione; do mesteca Pula je 1 km po promenadi
PLAŽA: prodnata; 300m
NASTANITEV: APARTMAJI: APP STANDARD: dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom, kopalnica, SAT TV, klima, terasa; 
APP COMFORT: dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom, kjer je kavč za dve osebi, dve kopalnici, SAT TV, klima, terasa;  
APP COMFORT PLUS: tri spalnice, kuhinja z jedilnico in dnevnim prostorom, dve kopalnici, SAT TV, klima, terasa; VILLA 
BELVEDERE: dve spalnici, dnevna soba in kuhinja skupaj, do dve dodatni možnosti za spanje na enem kavču, kopalnica, 
SAT TV, sušilec za lase, terasa; MOBILNE HIŠICE: HIŠICA STANDARD: ena spalnica z zakonsko posteljo, druga spalnica s 
tremi posteljami, polno opremljena kuhinja, tretja postelja v drugi spalnici je primerna za osebe do 150 cm, kopalnica, terasa 
s plastičnim vrtnim pohištvom; HIŠICA COMFORT: za 6 oseb: spalnica z zakonsko posteljo, dve spalnici z dvema ločenima 
ležiščema, dnevni prostor s kuhinjo, 2 kopalnici, pokrita terasa; HIŠICA SUPERIOR: za max. 5; moderna oprema; spalnica z 
zakonsko posteljo, ena spalnica s pogradom in dodatnim ležiščem, dnevna soba s SAT TV, kuhinja s štedilnikom na plin, 
mikrovalovna pečica, stroj za pomivanje posode, dve kopalnici, pokrita lesena terasa z vrtno garnituro; HIŠICA BRIONI 
BEACH: za max. 4 osebe; moderna oprema; ena spalnica z zakonsko posteljo, ena spalnica z dvema ločenima posteljama, 
dnevni prostor s SAT TV, kuhinja s štedilnikom, mikrovalovno pečico, stroj za pomivanje posode, dve kopalnici, pokrita 
terasa z vrtno garnituro, dva ležalnika na terasi
INTERNET: wi-fi (doplačilo)
STORITEV: najem apartmaja/vile/mobilne hišice
OPIS: recepcija, manjši lokali, beach bari, snack bari, trgovina, fast food, kiosk, restavracije
ŠPORTNA PONUDBA: 3 bazeni s sladko vodo: Residence Pool: dva bazena: en del za otroke, drugi za odrasle, v delu za 
odrasle je tobogan, prostor za sončenje je na robu bazena; Garden Pool: predel za odrasle in otroke (ob sredah zaprto); Fun 
Pool: trije predeli bazena, za odrasle in otroke, s toboganom; otroško igrišče, animacija,  razni vodni športi na plaži; 
adrenalinski Park Jangalooz: novo v letu 2016, za otroke in odrasle in vse ljubitelje adrenalina (doplačilo)
OPOMBA: brezplačno parkirišče, domače živali so dovoljene (doplačilo)

IZENAČIMO
CENO

10% do 31.03.
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Pula - Stoja - mobilne hišice kamp Stoja ***

LEGA: 3 km do centra Pule, na istoimenskem slikovitem polotoku, obkroženo z bujnim borovim gozdičkom in 
sredozemskim rastjem;
PLAŽA: 20-100 m; skalnata, kamnita, delno prodnata;
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/4+1 HIŠICA: dve spalnici; ena s tremi ležišči, kopalnica, terasa, klima (doplačilo), 
SAT TV, dnevni prostor s kuhinjsko nišo;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem mobilne hišice;
OPIS: recepcija, restavracija, bar, mini market, kiosk, menjalnica; športna ponudba: razni športi (košarka, odbojka, 
mini golf, potapljanje, privez za čolne, možnost organiziranih izletov z ladjo), v sezoni animacija za odrasle in otroke;
OPOMBA:  brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5/7 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA:  krajše bivanje 20%, 
domače živali 13€ dan,  OPOMBA: prihod po 16.00 uri

10% do 28.02.

Pula - Medulin - hotel Park Plaza Belvedere ****
brezplačno do 3.leta

LEGA: leži na blagi vzpetini nad morjem, pribl. 600 m od Medulina, 10 km od Pule;
PLAŽA: javna plaža 50 m od hotela, peščena in delno kamnita;
NASTANITEV: SOBE: prha/kad, WC, SAT TV, telefon, klima, nekatere sobe z balkonom;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS:  restavracija, bar, bar na bazenu, otroško igrišče, masaže, medicinska pomoč, internetni kotiček, menjalnica, 
trgovina s spominki, kiosk, dvorana za sestanke, parkirišče; v bližini hotela kemična čistilnica, pošta, banka, 
bankomat, super market, trgovina, disko; športna ponudba: aerobika, fitnes, nogomet, tenis, namizni tenis, mini golf, 
pešpoti, odbojka na pesku, najem športne opreme; v  bližini smučanje na vodi, potapljanje, jahanje, paintball, najem 
koles, kolesarske steze, mali nogomet; wellness center s spa cono; moderen lounge bar na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; živali niso dovoljene; hotel je bil v sezoni 2013 obnovljen.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v glavni sezoni min. 5 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: single use 50%, krajše bivanje 20%, POPUSTI: , otrok od 3. do 12.leta na otrok do 3.leta brezplačno
dod.lež. 50% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust, tretja oseba 25% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 12€ 
na dan OPOMBE: dodatno ležišče je na voljo samo v sobah tipa superior

10% do 28.02.

Pula - Medulin - TN Ai Pini *** 10% do 28.02.

velja pri bivanju min. 7 dni

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5/7 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA:  krajše bivanje 20%,  
domače živali  10€ € dan na licu  OPOMBA: prihod po 16.00 uri

LEGA: do središča Medulina z različnimi restavracijami, bari in nočnimi klubi je 1,3 km, Pulj z antično Rimsko 
areno pa je oddaljen 9 km;
PLAŽA: peščena, prodnata;
NAMESTITEV: APP 1/2 -4; spalnica, dnevni prostor z raztegljivim kavčem in SAT TV ter popolnoma 
opremljeno manjšo kuhinjo z jedilnim predelom, mikrovalovno pečico, kopalnica prha/wc, sušilec za lase, 
aparat za kavo,  balkon ali terasa s sedežno garnituro. Klimatska naprava je z doplačilom.
INTERNET: wi-fi na javnih površinah;
STORITEV: najem;
OPIS: restavracija s prostorno teraso, teniško igrišče, namizni tenis in igrišče za mini golf, v bližini možnost  
vodnih športih, kot so jadranje na deski, potapljanje ter vožnja s kanuji. Z doplačilom si lahko privoščite 
masažo. 
OPOMBE: domače živali (dovoljene z doplačilom). Brezplačno parkirišče.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO
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LEGA: v Premanturi, na polotoku Kamenjak, 300 m od centra, v gostem borovem gozdičku, 10 km od centra 
mesta Pula;
PLAŽA: 10-50 m; skalnata, kamnita, delno prodnata;
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/4+1 HIŠICA: dve spalnici; ena s tremi ležišči, kopalnica, terasa, klima 
(doplačilo), SAT TV, dnevni prostor s kuhinjsko nišo;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem mobilne hišice;
OPIS: recepcija, restavracija, bar, market, trgovina s spominki, menjalnica, športna ponudba: večnamensko 
igrišče, otroško igrišče; razni športi (surf, tenis, mini golf, igrala za otroke,...), najem plovil, možnost 
organiziranih izletov z ladjo, sprehajalne poti; v sezoni animacija za odrasle in otroke;
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo).

Pula - Premantura - mobilne hišice kamp Stupice **

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5/7 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  krajše bivanje 20%, 
domače živali 12€ na licu, OPOMBE: prihod po 16.00 uri

10% do 28.02.

 

Pula - Medulin - mobilne hišice kamp Medulin **

LEGA: v kampu Medulin, približno 800 metrov od centra mesta;
PLAŽA: oddaljenost 20 – 100 m, skalnata, kamnita in delno prodnata;
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/4+1 HIŠICA: dve spalnici; ena s tremi ležišči, kopalnica, terasa, klima 
(doplačilo), SAT TV, dnevni prostor s kuhinjsko nišo;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem mobilne hišice;
OPIS: recepcija, restavracija, bar, snack bar, picerija, mini market, prodajalna časopisov, menjalnica; športna 
ponudba: igrišča za košarko in odbojko, namizni tenis in otroško
igrišče; razni vodni športi na plaži, v sezoni animacija za odrasle in otroke;
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo). namizni tenis in otroško igrišče; 
razni vodni športi na plaži
OPOMBA: v sezoni animacija za odrasle in otroke

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5/7 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno   DOPLAČILA:  krajše bivanje 20%,  
domače živali 12€ dan, OPOMBE: prihod po 16.00 uri

10% do 01.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5/7 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno    DOPLAČILA:  krajše bivanje 20%, 
domače živali 12€ dan, OPOMBA: prihod po 16.00 uri

LEGA: na polotoku v Banjolah, v borovem gozdičku; 7 km od Pule;
PLAŽA: 20-100 m; skalnata, betonirana, delno prodnata;
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/4+1 HIŠICA: dve spalnici; ena s tremi ležišči, kopalnica, terasa, klima 
(doplačilo), SAT TV, dnevni prostor s kuhinjsko nišo;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem mobilne hišice;
OPIS: recepcija, restavracija, bar, trgovina, menjalnica, pošta, tuši s hladno in toplo
vodo, možnost uporabe pralnega stroja, parkirišče; športna ponudba: razni vodni športi, kolesarjenje, potapljaški 
center, možnost izposoje čolnov in pedolinov, v sezoni animacija za odrasle in otroke;
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali so dovojene (doplačilo).

Pula - Banjole - mobilne hišice kamp Indije ** 10% do 28.02.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO
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Hrvaška - Istra

Pula - Banjole - TN Centinera ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni v sezoni min. 5 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-
18 let 0,70€ na dan DOPLAČILA:  krajše bivanje 20%, otroška posteljica 5€, parkirišče na licu 1€ na dan, wi-fi na licu  POPUSTI: 
otrok do 6.leta na dod.lež.brezplačno, na osn.lež. 30% popust, otrok od 6. do 12.leta 50% popust na dod.lež,  tretja oseba na 
dod.lež. 30% popust,  v sobi family z dvema odraslima:  otrok 6-12 let 50% popust, .odrasla oseba otrok do 6.leta brezplačno
30% popust

LEGA: v zalivu, obdan z borovim gozdom v naselju Banjole; 6 km od Pule;
PLAŽA: 5 m, prodnata, kamnite plošče;
NASTANITEV: SOBE: prha/kad, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, mini bar (na vprašanje), telefon, balkon; 
sobe 1/2M s francoskim balkonom;
INTERNET: doplačilo za  wi-fi na licu mesta
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, osrednja restavracija, bar ob plaži, kiosk, terasa, internet caffe, menjalnica, sef na recepciji, 
masaža, glasbeni večeri, restavracija na plaži, parkirišče; športna ponudba: notranji bazen z morsko vodo, v 
bližini: teniška igrišča, fitness klub, organizirani izleti z ladjo, namizni tenis, odbojka na plaži, steze za sprehod 
in jogging, balinišče, otroško igrišče, najem koles, potapljanje;
OPOMBE: plačljivo parkirišče; domače živali niso dovoljene. 

V ceno vkjučeno tudi: 

Pijača pri večerji (juice, mineralna in  negazirana voda, belo vino, rdeče vino, pivo - animacija - 20.06.-12.09. - notranji bazen (zaprt 04.06.-10.09..)

 

10% do 15.02.

Pula - Banjole - mobilne hišice Centinera ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/4 dni, zadnji dve sezoni ob sobotah  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, 
otroci 12-18 let 0,70€   DOPLAČILA:  krajše bivanje 20%, končno čiščenje 35€ na licu, depozit za škodo 150€ na licu

brezplačno do 6.leta

CENA VKLJUČUJE: najem mobilne hišice za 4-6 oseb, uporabo posteljnine in brisač, klimo, parkirišče, wi-fi 

LEGA: turistično naselje 6 km južno od Pule v Banjolah, med rtom Bumbište in rtom Indije ob zalivu Centinera, 
obdaja ga star borov gozd.
PLAŽA: prodnata, kamnite plošče. Hiške so od plaže oddaljene okoli 20 metrov, prva vrsta ob morju.
NAMESTITEV: Mobilna hišica 4+2 (37 m2, 18 m2 pokrita terasa, največ 4 odrasli in 2 otroka do 12. leta): 2 spalnici 
(v eni sobi zakonska postelja 150x210 cm, v drugi sobi dve postelji 80x210 cm), 2 kopalnici (prha, WC), dnevna 
soba, kuhinjska niša, klima, miza in stoli na terasi in SAT TV.
ŠPORTNA PONUDBA: v sklopu TN Cintinera 
OPOMBE: domače živali niso dovoljene, 

Pula - Medulin - hotel Koral ***
8% do 01.05.

brezplačno do 7.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan 
DOPLAČILA:  prijava 2€ na dan na licu, krajše bivanje 20%, parkirišče na licu mesta 4€ na dan, single use 40% POPUSTI: otrok 
do 7.leta na dod.lež.brezplačno, 7-14 na dod.lež. 50% popust, 14-18 30% popust, tretja oseba 20% popust, na četrtem ležišču:  
otroci do 2.leta brezplačno, 2-14 50% popust, 14-18 30% popust, tretja oseba 20% popust

LEGA: Medulin, na odlični lokaciji, nedaleč od centra Medulina
PLAŽA: 20m; prodnata, delno kamnita
NASTANITEV: SOBE: prha, sušilec za lase, SAT, telefon, klima, nekatere balkon in pogled na morje
STORITEV: nočitev s samopostrežnim zajtrkom
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: recepcija, restavracija, bar, terasa, odlična lokacija ob najlepši plaži v Medulinu
ŠPORTNA PONUDBA: športna igrišča, razni vodni športi na plaži
OPOMBA: parkirišče (doplačilo)

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

ob min. bivanju 5 noči

Turistično	podjetje	Jambrošić	&Co.		
se	ukvarja	s	turističnimi	avtobusnimi	prevozi	po	Sloveniji	in	tujini.	

	

Prevoze	opravljajo	z	19,	30,	50	in	63,	76,	90		sedežnimi	kvalitetnimi	turističnimi	
avtobusi		in	kombiji	8+1,		s	katerimi	upravljajo	izkušeni	vozniki.

Informacije	in	rezervacije:	

(02)	577	2886

e-pošta:	tpjambrosic.co@gmail.com

041	663	729

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO
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Duga Uvala - apartmaji Hostin ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, 3/5  dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan   
DOPLAČILA:  domače živali 8€ na dan, krajše bivanje 20%  

LEGA: 3 km od centra kraja Marčana, za hotelom Croatia, v zalivu Vinjole, 25 km od  Pule;
PLAŽA: 200m, drobno prodnata plaža, na nekaterih  delih skalnata, primerna za otroke in neplavalce (globina vode 1,5 m, do 
100 m od obale);
STORITEV: najem
INTERNET: brezplačen wi-fi
APARTMAJI: apartmaji Garoful, Roža 3*;  36 obnovljenih in prijetno opremljenih apartmajev, SAT TV, kuhinja, kopalnica 
(prha/WC), balkon s sedežno garnituro.
OPIS: recepcija, kavarna, plesna terasa in nočni bar, trgovina, menjalnica, parkirišče, restavracija na plaži, otroško igrišče, 
ŠPORTNA PONUDBA: z doplačilom, v bližini: teniško igrišče, namizni tenis, mini golf, vodni športi, odbojka na plaži;
OPOMBE: živali dovoljene predhodna najava (doplačilo); nova oprema v apartmajih Garoful

10% do 01.04.

Hrvaška - Istra

Duga Uvala - Resort Duga uvala ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,10€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,55€   
DOPLAČILA:  mini bar 7,5€ na dan, parkirišče 5€ na dan, polni penzion 12€ na dan, za otroke 5-12 5,5€ POPUSTI:  otroci do 5.leta 
brezplačno brez ležišča, prvi otrok od 5. do 12.leta brezplačno v 1/2+1 sobi in drugi otrok 5-12 brezplačno v sobi 1/2+2 aki 1/3+1  (z 
doplačilom paušala 9€ na dan za polpenzion) OPOMBE: obvezno nošenje zapestnice, s katero se gostje identificirajo v resortu; gostje za 
zapestnico naložijo dobroimetje, ki ga izkoristijo za storitve v hotelu

brezplačno do 6.leta

LEGA: v zalivu med Pulo in Rabcem, 20km do centra Pule

PLAŽA: 20m; prodnata, delno betonirana , skalnate ploščadi
SOBE: kopalnica (prha/WC), sušilec za lase, telefon, SAT TV, klima, mini bar (v sobah superior in family, razen 
family mansarda); dvoposteljne, triposteljne in družinske (dve povezani sobi) 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost kosila
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: recepcija, hotelska restavracija Zeleni, restavracija z grill ponudbo na plaži, več restavracij v sklopu 
hotela, slaščičarna Cukar i kafe, trgovina s spominki, menjalnica, aperitiv bar, TV salon, sef na recepciji, bar ob 
bazenu
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen z morsko vodo, terasa za sončenje z ležalniki (do zasedbe prostih mest), 
otroški bazen, notranji bazen,  namizni tenis, fitnes, športno igrišče, biljard, šah, izposoja motornih čolnov
OPOMBA: doplačilo za parkirišče na licu mesta, obvezno nošenje hotelske zapestnice

10% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min. 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40 € na dan, otroci 12-18 let 0,70 € DOPLAČILA: 
otroška posteljica 8€ na dan,krajše bivanje 20%, 1/1 soba 30%, parkirišče na licu (cca 6€)  POPUSTI: , otrok do 3.leta brezplačno
otrok 3-6 let na dod.lež. 70% popust, 6-12 na dod.lež. 50% popust; na osn.lež. do 12.leta 25% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% 
popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 3€ na dan

LEGA: v središču mesta Rabac;
PLAŽA: prodnata, 200-500 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, fen, kad/wc, večina balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: apertitiv bar, plesna terasa, prostori za nekadilce, TV salon, menjalnica, sef na recepciji, parkirišče; v 
bližini: nočni klub, savna, masaža, restavracija na plaži; športna ponudba: zunanji bazen, otroški bazen, v 
bližini: fitnes center, tenis, izposoja koles, odbojka na plaži, otroško igrišče, vodni športi, smučanje na vodi, 
pedalini, potapljanje;
OPOMBE: parkirišče ob doplačilu; domače živali so dovoljene.

Rabac - hotel Amfora ***

brezplačno do 3.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3 dni  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ na 
dan  DOPLAČILA:, za kosilo 12€ na dan (otroci do 14 leta 6€ na dan), otroška posteljica 5€ na dan, domača žival na vprašanje 10€, 
morska stran 5€ na dan (sobe v depandansi 1/2 in 1/2+2, hladilnik 5€ (v sobah, kjer ga v osnovi ni), krajše bivanje 16€, single use: 
cena dveh oseb zmanjšana za 16€, parkirišče 5€ na dan  POPUSTI:  drugi otrok do 6.leta in otroci en otrok do 6.leta brezplačno, 
7-14 na dod.lež.  plačajo pavšal po sezonah: 17€/20€/22€ 

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022
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LEGA: v zalivu Maslinica, 500 m do središča Rabca;
PLAŽA: prodnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, telefon, SAT-TV, sef, fen, delno balkon, klima; v sobah s pogledom na park ni 
možnosti dodatnega ležišča;
INTERNET: brezplačen WI-FI
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, caffe bar, wellness center, savna, kozmetični in frizerski salon, trafika, plesni večeri, 
dvigalo, parkirišče, v naselju; grill restavracija, samopostrežna trgovina, po predhodnem dogovoru možnost varstva 
za otroke od 6 do 12 let (10-18 h);
ŠPORTNA PONUDBA: dva notranja bazena s sladko vodo (ogrevana do sredine maja in od sredine septembra 
naprej v juliju in avgustu sta zaprta), nov zunanji bazenski kompleks štirih bazenov z ležalniki, teniška igrišča, 
rokomet, nogomet, košarka, otroška igrišča, namizni tenis, mini golf, trim steza, čolni na vesla, sandolini, pedalini;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene. hotel je v letu 2016 v celoti obnovljen; hotel je 
povezan s sosednjim hotelom Narcis, s katerim delita notranje bazene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni v sezoni krajše bivanje na vprašanje in prihodi ob sobotah ter nedeljah 
TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan  DOPLAČILA:, za kosilo 12€ na dan, otroška 
posteljica 5€ na dan,  POPUSTI: , otrok 7-12 na dod.lež. 50%  otrok do 2.leta brezplačno, otrok  2-7. leta na dod.lež. brezplačno
popust, 12-18 30% popust .OPOMBA: dodatno ležišče v sobi 1/2P nimožno

Rabac - hotel Mimosa Lido Palace ****
brezplačno do 7.leta

10% do 31.03

Rabac - hotel Narcis ****, hotel Hedera ****
brezplačno do 7.leta

10% do 31.03.

LEGA: v zalivu Maslinica, 500 m do središča Rabca;
PLAŽA: prodnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, telefon, SAT-TV, sef, fen, klima, mini bar, delno balkon; v sobah s pogledom na park 
ni možnosti dodatnega ležišča;
INTERNET: brezplačen WI-FI
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost all inclusive paketa;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, caffe bar, wellness center, savna, kozmetični in frizerski salon, trafika, plesni večeri, 
dvigalo, parkirišče, v naselju; grill restavracija, samopostrežna trgovina, po predhodnem dogovoru možnost varstva 
za otroke od 6 do 12 let (10-18 h);
ŠPORTNA PONUDBA: dva notranja bazena s sladko in morsko vodo (segrevana do polovice junija in od polovice 
septembra, v juliju in avgustu sta zaprta), nov zunanji bazenski kompleks, teniška igrišča, rokomet, nogomet, 
košarka, otroška igrišča, namizni tenis, mini golf, trim steza, čolni na vesla, sandolini, pedalini;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; živali niso dovoljene.

ne spreglejte

- v ceno polpenziona vključena tudi: 
- ena pijača pri večerji (voda+0,25 l vina, 
  0,20 l piva ali 0,20 l soka)
- uporabo bazenov
- mini club za otroke (pijača, snack)
- ležalniki in senčniki pri bazenih
- animacjo med 04.06.-03.09.
- mini disko med 04.06.-03.09.

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE (04.06.-03.09.): samopostrežni zajtrk, kosilo, večerjo, pijačo pri obrokih iz šankomata (pivo, 
vino, voda, sokovi), popoldanski prigrizek med 15.00 in 17.00 (sladoled, mini pice, neomejena pijača v tem času), 
neomejena pijača v času 10.00-22.00 (pivo, vino, voda in sokovi iz šankomata), savna, turška kopel v hotelu Mimosa (glede 
na razpoložljivost), telovadnica, 1 ura tenisa, uporaba nogometnega igrišča, 1 ura mini golfa 

AKCIJA 7=6 
18.03.-08.04., 23.04.-13.05., 03.10.-03.11.

velja za vse hotele

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni v sezoni krajše bivanje na vprašanje in prihodi ob sobotah ter nedeljah 
TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan  DOPLAČILA:, za kosilo 12€ na dan, otroška 
posteljica 5€ na dan,  POPUSTI: , otrok 7-12 na dod.lež. otrok do 2.leta brezplačno, otrok 2 do 7. leta na dod.lež. brezplačno
50%  popust, 12-18 30% popust .OPOMBA: dodatno ležišče v sobi 1/2P nimožno

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni v sezoni krajše bivanje na vprašanje in prihodi ob sobotah ter nedeljah 
TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan  DOPLAČILA:, za kosilo 12€ na dan, otroška 
posteljica 5€ na dan,  POPUSTI: , otrok 7-12 na dod.lež. otrok do 2.leta brezplačno, otrok 2 do 7. leta na dod.lež. brezplačno
50%  popust, 12-18 30% popust .OPOMBA: dodatno ležišče v sobi 1/2P nimožno

IZENAČIMO
CENO
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Rabac - Valamar sunny hotel Allegro ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: , krajše bivanje 20%, 
domače živali 20€ na dan na  licu, otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI: otrok do 2.leta brezplačno,  otrok od 2. do 14. leta na 
dod.lež. brezplačno,  otrok od 2. do 14.leta na osn lež 30% popust, tretja oseba na dod.lež. doplačilo 22€ po osebi na dan

brezplačno do 14.leta

15% do 01.03.

LEGA: dva hotela en ob drugem, nedaleč od hotela Valamar Sanfior, 150 m od morja;
PLAŽA: prodnata, 150 m; skalnata z urejenimi ploščadmi za sončenje; kabine za preoblačenje in prhe na plaži;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, fen, prha/WC, večina sob z balkonom;
INTERNET: brezplačen wi-fi pri recepciji in v avli hotela; internetni kotiček (doplačilo);
STORITEV : samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: restavracija, aperitiv bar, prodajalna spominkov (v bližini), plesna terasa, Mini club Maro v hotelu Miramar; 
zunanji bazen z morsko vodo, otroški bazen; masaža (doplačilo); v bližini: tenis center Prohaska (12 teniških igrišč, 
šola tenisa, namizni tenis), otroško igrišče, mini golf, odbojka na plaži, kolesarske in tekaške steze; vodni športi, 
sandolini, pedalini, izposoja koles, parasailing, potapljanje;
OPOMBE: brezplačno parkirišče (nevarovano); domače živali so dovoljene.

Rabac - mobilne hiške Kamp Oliva ***

LEGA: kamp Oliva se nahaja na robu kraja Rabac, direktno ob morju in dolgem zalivu; senco mu daje nasad oljk, po 
katerih je dobil kamp tudi ime; z Rabcem ga povezuje lepa sprehajalna pot; 
PLAŽA: prodnata;
INTERNET: brezžični internet na recepciji
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: (1/4-5): 21,7 m2, klima, spalnica z zakonsko posteljo, spalnica z 2 ločenima 
ležiščema in pogradom, dnevni prostor s kuhinjo, kopalnica (prha/wc), lesena pokrita terasa, hišica stoji na parceli 
velikosti 120 m2; (1/5-6): enako kot 1/4-5 z dodatnim ležiščem za peto osebo, (DELUXE): 32 m2, spalnica z dvema 
ležiščema, spalnica z ločenima ležiščema, dve kopalnici, kuhinja, pokrita terasa, SAT TV, klima;
STORITEV: najem mobilne hišice; samopostrežni zajtrk in večerja (s pijačo - glej ponudbo hotelov na drugi strani)
OPIS: restavracija, pizzerija, trgovine, supermarket; športna ponudba: tenis igrišča, otroška igrišča, mini-golf, namizni 
tenis, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ na 
dan  DOPLAČILA: najem brisač 15€ na dan, najem posteljnine in brisač 15€/menjavo, otroška posteljica 5€ na dan, končno čiščenje 
25€ na licu meta, domača žival - pes 5€ in 10€ za čiščenje, polpenzion odrasli 23€, otroci do 2.leta brezplačno, otroci 2-6 let 7€ po 
osebi, 6-14 17€ po osebi OPOMBA: kavcija za morebitno škodo 50€, ki se ob odhodu vrne, v primeru, da je hišica nepoškodovana

10% do 31.03.
velja samo za najem 

Rabac - Valamar sunny hotel Miramar ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: , krajše bivanje 20%, 
domače živali 20€ na dan na licu, otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI: otrok do 2.leta brezplačno,  otrok od 2. do 14. leta na 
dod.lež. brezplačno,  otrok od 2. do 14.leta na osn lež30% popust, tretja oseba na dod.lež. 15% popust, možnost povezanih 
družinskih so, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan

brezplačno do 14.leta
15% do 15.03.

LEGA: dva hotela en ob drugem, nedaleč od hotela Valamar Sanfior, 150 m od morja;
PLAŽA: prodnata, 150 m; skalnata z urejenimi ploščadmi za sončenje; kabine za preoblačenje in prhe na plaži;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, fen, prha/WC, večina sob z balkonom;
INTERNET: brezplačen wi-fi pri recepciji in v avli hotela; internetni kotiček (doplačilo);
STORITEV : samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: restavracija, aperitiv bar, prodajalna spominkov (v bližini), plesna terasa, Mini club Maro v hotelu Miramar; 
zunanji bazen z morsko vodo, otroški bazen; masaža (doplačilo); v bližini: tenis center Prohaska (12 teniških igrišč, 
šola tenisa, namizni tenis), otroško igrišče, mini golf, odbojka na plaži, kolesarske in tekaške steze; vodni športi, 
sandolini, pedalini, izposoja koles, parasailing, potapljanje;
OPOMBE: brezplačno parkirišče (nevarovano); domače živali so dovoljene.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Rabac - Valamar Sanfior hotel&Casa ****
brezplačno do 12.leta

20% do 01.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: , krajše bivanje 20%, domače živali 
20€ na dan na licu, otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI:  otrok od 2. do 12.leta na otrok do 2.leta brezplačno,  otrok od 2. do 12. leta na dod.lež. brezplačno, 
osnl lež 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 30€ po osebi na dan (doplačilo)

CENA VKLJUČUJE ŠE: brezalkoholne pijače pri večerji iz šankomata 

20% do 16.01.

LEGA: nahaja na polotoku, pribl. 1000 m od središča kraja Rabac
PLAŽA: skalnata s ploščadmi za sončenje je oddaljena 50 m.; pod hotelom je prodnata in kamnita plaža z urejenimi ploščadmi za 
sončenje, s kabinami za preoblačenje in prhami
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: kopalnica, prha, kad, sušilnik za lase, telefon, satelitska televizija, internetni dostop, minibar, klimatska naprava 
(centralna regulacija), ogrevanje (centralna regulacija), sef, balkon ali terasa, SAT TV; v sobi superior možnost dodatnega ležišča
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: klimatska naprava, 24-urna recepcija, prijava/odjava 24 ur, hotelski sef, menjalnica, dvigalo, kavarna, kiosk, bar, igralnica, 
restavracija, restavracija s klimatsko napravo, restavracija s prostorom za nekadilce, restavracija z otroškimi stolčki, konferenčna 
soba, internetni dostop, WiFi, sobna strežba, izposoja koles, parkirišče, miniklub za otroke, igrišče
ŠPORTNA PONUDBA: notranji ogrevan sladkovodni bazen s čudovitim panoramskim razgledom na morje in bližnje otoke, turška 
kopel, finska savna, infrardeča savna, prostor za sprostitev, jacuzzi, različne masaže in nege; zunanji bazen za aktivnosti pri Casi z 
raznimi vodnimi učinki in hidro masažo; sladkovodni zunanji bazen pri hotelu s prostorom za sončenje, hidro masažami, otroškim 
bazenom, bar ob bazenu, ležalniki, sončniki, jacuzzi, savna, masaža, banana, smučanje na vodi, motorni čoln, potapljanje, kanu, 
pedalin, namizni tenis, fitnes studio, kolesarjenje/gorsko kolesarjenje, odbojka na mivki, mini golf, animacija za otroke, tenis, solarij
OPOMBA: brezplačno parkirišče; živali so dovoljene

IZENAČIMO
CENO

Rabac - mobilne hiške kamp Oliva *** 
brezplačno do 15.leta

10% do 31.03.

LEGA: kamp Oliva se nahaja na robu kraja Rabac, direktno ob morju in dolgem zalivu; senco mu daje nasad oljk, po 
katerih je dobil kamp tudi ime; z Rabcem ga povezuje lepa sprehajalna pot; 
PLAŽA: prodnata;
INTERNET: brezžični internet na recepciji
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: (1/4-5): 21,7 m2, klima, spalnica z zakonsko posteljo, spalnica z 2 ločenima 
ležiščema in pogradom, dnevni prostor s kuhinjo, kopalnica (prha/wc), lesena pokrita terasa, hišica stoji na parceli 
velikosti 120 m2; ;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja z vključeno eno pijačo pri večerji
OPIS: restavracija, pizzerija, trgovine, supermarket; športna ponudba: tenis igrišča, otroška igrišča, mini-golf, namizni 
tenis, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5/7 dni,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ 
na dan  DOPLAČILA: najem brisač 15€ na dan, najem posteljnine in brisač 15€/menjavo, otroška posteljica 5€ na dan, končno 
čiščenje 25€ na licu mesta, domača žival - pes 5€ in 10€ za čiščenje,  POPUSTI: otroci do 2.leta brezplačno, otrok 2-6 let 
brezplačno s plačilom pavšala za hrano 7€ na dan, otrok 6-15 brezplačno s plačilom pavšala za hrano 17€ na dan; OPOMBE: 
cena 2 osebi - pogoj bivanje vsaj 2 odraslih oseb, 3-osebe - pogoj bivanja vsaj 3 odraslih oseb, 4-osebe - pogoj bivanja vsaj 4 odraslih 
oseb, ki plačajo polno ceno

velja za termine od 01.07. - 27.08.
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Rabac - Family resort Girandella ****
brezplačno do 14.leta

10% do 01.03.

Ičiči - rezidenca Rona***

LEGA: hiša se nahaja v mestecu Ičiči, 5 km od Opatije;
PLAŽA: prodnata, 150 m;
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2-4APP (36m2) spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor z raztegljivim kavčem za 
2 osebi (140 cm) in jedilnico, kopalnica/WC; 1/2-5APP ( 56m2) spalnica z zakonsko posteljo in raztegljivim kavčem 
za eno osebo, dnevni prostor z raztegljivim kavčem za 2 osebi (140 cm), jedilnica, kopalnica/WC,  klima, SAT-TV, 
CD-radio, balkon s sedežno garnituro in z ležalniki za plažo;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: klimatizirani skupni prostor s SAT-TV, vrtni žar s sedežno garnituro za 10 oseb, zunanja prha, otroška 
gugalnica, vrt, parkirišče, restavracija 250 m, trgovina 200 m;
OPOMBE: brezplačno parkiranje; domače živali niso dovoljene.

AKCIJA 7=6, 14=12
z prihode do 24.06. in od 02.09

PRIHODI: vsak dan min. 2/3/5 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: krajše bivanje 30%,  OPOMBE: brisače, posteljnino 
in kuhinjske krpe zamenjajo 1 x tedensko

Moščenička Draga - hotel Marina **** 
brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/4/7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: krajše bivanje 10% (na 
vprašanje), domača žival 20€ na dan, parkirišče 10€ na dan, single use 70%  POPUSTI: otrok 3.leta v otroški posteljici 
brezplačno, otrok 3- 14.let v sobi superior brezplačno, na osn.lež. do 12.leta 100% popust-odrasla oseba plača single, tretja 
oseba na dod.lež. 15% popust, , otroci nad 14 let in odrasli 50% popust, soba 1/2+2: dva otroka 3-14 let na dod.lež. brezplačno
odbitek za polpenzion 24.06.-07.07.,04.09.-17.09. 10€ na dan/osebo  OPOMBA: dodatno ležišče v sobi 1/2 atrij ni možno, začetna 
storitev pri polnem penzionu je večerja (kosilo je na dan prihoda možno ob doplačilu) 

25% do 31.01.

LEGA: ob morju, pod Učko, 100 m od centra mesta;
PLAŽA: prodnata 50 m, primerna za otroke;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, mini bar, sef, kopalnica s sušilcem za lase, balkon, wi-fi; atrij sobe 
imajo francosko ležišče ali dve ločeni postelji in so brez balkona, dodatno ležišče je možno le v sobah z balkonom;
INTERNET: brezplačen wi-fi, internetni kotiček;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, a la carte restavracija, TV soba, bar, kavarna, kongresna dvorana, picerija, terasa, prodajalna 
časopisov in spominkov, športna ponudba: notranji bazen z morsko vodo, zunanji otroški bazen, ležalniki in senčniki 
ob bazenu brezplačno (do zasedbe), Wellness in Spa center, fitness, savna, sobe za sprostitev; glasba v hotelu, 
animacijski večerni program, animacijski otroški program – Klub Remy od 4. do 12. leta, sladoledna zabava za 
otroke, sokovi v Klubu Mini so vključeni v ceno, športna animacija - namizni tenis, odbojka, badminton, indiaka, 
lokostrelstvo, mini golf, kajakaštvo, step aerobika, vodna telovadba, joga, pilates, palice za nordijsko hojo;
OPOMBE: hotelsko parkiriše (doplačilo, omejeno število mest); domače živali so dovoljene (doplačilo); hotel je bil v 
sezoni 2013 v celoti obnovljen. nov zunanji bazen v sezoni 2018

CENA VKLJUČUJE: polpenzion ali polni penzion (temna polja) s pijačo pri večerji

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni min 4 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: , 
krajše bivanje 20%, domače živali 20€ na dan na licu, otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI: otrok do 2.leta brezplačno,  otrok 
od 2. do 14. leta na dod.lež. brezplačno,  otrok od 2. do 14.leta na osnl lež 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 17€ po osebi na 
dan (doplačilo)

LEGA: cca. 1km od mesta Rabac
PLAŽA: prodnata in peščena plaža z Modro zastavo; ležalniki in senčniki (odvisno od razpoložljivosti brezplačno); 100m
NASTANITEV: klima, LCD SAT TV, mini bar, sef, telefon, kopalnica (kad ali prha/WC), sušilnik za lase, balkon; junior suite: 
spalnica z zakonsko posteljo in ločena soba z dnevnima posteljama, terasa ali balkon / pogled na morje, kopalnica, 2 LCD SAT 
TV, klima, mini bar
STORITEV: samopostrežna zajtrk in večerja; show cooking, kotiček za otroke; ob večerji vključena pijača - vino, pivo in 
brezalkoholne pijače iz šankomata
OPIS: samopostrežna show cooking restavracija Marblu (show cooking, otroški kotiček, tematski večeri), Vista Lobby Bar, Family 
Splash pool bar, à la carte restavracija v Black & Blue Steakhouse, trattoria La Pentola, restavracija Craft beer&grill, Sundance 
Beach Club, Tropic Lounge Bar, The Beat Beach Club
ŠPORTNA PONUDBA: družinski zunanji bazen (samo za goste Girandella Family): bazen z ogrevano vodo (100 m2), temperatura 
bazena: 28° C , globina: 130 cm, pool bar, brisače, kabine za preoblačenje, tuši; otroški zunanji bazen in splash playground (samo 
za goste Girandella Family im Maro Suites): bazen z ogrevano vodo (100 m2), temperatura bazena 30° C , globina: 60 cm, vodni 
tobogani in različni vodni efektiprogrami Stay Fit (vsakodnevni različni programi vabe), fitnes center (110 m2, večnamenski prostor 
za skupinsko vadbo, naprave za kardio treninge in vaje za moč, kotiček za dviganje uteži), kompletna storitev za kolesarje (Bike 
Center Rabac, varna hramba koles, info kotiček, otroški kolesarski poligon in družinska kolesarska steza itd). Z doplačilom: 
aktivnosti v V Sport Centru, teniški center, potapljaški center, vodni športi, mini golf
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo)

IZENAČIMO
CENO

20% do 28.02.

Moščenička Draga - hotel Mediteran *** 
brezplačno do 12.leta 25% do 31.01.

20% do 28.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/4/5 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: krajše bivanje 10% (na 
vprašanje), domača žival 13,50€ na dan, parkirišče 10€ na dan, single use 70%  POPUSTI: otrok 3.leta v otroški posteljici 
brezplačno, otrok 3- 12.let v sobi superior brezplačno, na osn.lež. do 12.leta 100% popust-odrasla oseba plača single use, tretja 
oseba na dod.lež. 15% popust,

Cena vključuje tudi: pijačo pri večerji iz šankomata (vino,pivo, sok, voda)

LEGA: hotel se nahaja v neposredni bližini prekrasne prodnate plaže poleg slikovitega majhnega ribiškega kraja v 
Mošćenički Dragi nedaleč od Opatije; 
PLAŽA: v neposredni bližini dolge prodnate plaže, ene najlepših plaž na Jadranu;
NASTANITEV: SOBE: standard: klima, kabelska TV, telefon, pisalna miza, kopalnica z banjo in s sušilcem za lase, wi-fi, 
otroška posteljica (doplačilo), pogled na park; superior: klima, kabelska TV, telefon, pisalna miza, kopalnica z banjo in s 
sušilcem za lase, wi-fi, otroška posteljica (doplačilo), pogled na morje, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi, internetni kotiček;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, 3 nadstropja, 1 dvigalo, 69 sob, penzionska restavracija (180 mest v zaprtem, 80 mest na na prostem), a la 
carte restavracija, aperitiv bar s teraso, kavarna; vsebine v bližini hotela: Five Elements Wellness & Spa Marina, frizerski 
salon, kiosk (domači in tuji tisk), zdravnikova pisarna, lekarna, banka, bankomat, različne trgovine, nogometno igrišče, šola 
potapljanja, tenis tereni;
OPOMBE: hotelsko parkiriše (doplačilo, omejeno število mest); domače živali so dovoljene (doplačilo); 
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni od v sezoni min 5-7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: 
krajše bivanje 10%, domača žival 13,5€ na dan, brezplačno parkirišče    

Opatija - Medveja - Mobilne hišice kamp Medveja ***
25% do 28.02.

LEGA: kamp se nahaja ob prečudoviti dolgi prodnati plaži v zelenem zalivu blizu Opatije; obdan s sredozemskim 
zelenjem v vznožju planine Učke predstavlja avtokamp Medveja popoln kraj za kampiranje na Opatijski rivieri;
PLAŽA: neposredno ob dolgi prodnati plaži;
NASTANITEV: mobilne hiške: 10 Standard hišic (23,20 m2) in 40 novih Premium hišic (32 m2) s SAT TV, klimatsko 
napravo ter zunanjim kaminom; vse hišice imajo dnevni del s kuhinjsko nišo in jedilnico, kopalnico z wc in tušem, 
spalnico (Premium imajo 2 spalnici) ter pokrito teraso;
INTERNET: brezplačno wi-fi območje;
STORITEV: najem hišice;
OPIS: recepcija, restavracija, a la carte restavracija, storitve proti doplačilu: uporaba hladilnika (najem fiksnih hladilnih 
naprav), pralni in sušilni stroj (na žetone), sef na recepciji, faks, fotokopiranje; igrišče za otroke; animacija in zabava: 
15.07. - 31.08. dnevna animacija: joga, pilates, namizni tenis, mali nogomet, odbojka, indiaka, badminton, 
speedminton – razen sobote; večerna animacija (otroški program in interaktivni program) ob ponedeljkih, sredah in 
nedeljah; otroška animacija (od 4. do 12. leta) – spoznavne igre, ples, ustvarjalne delavnice, družabne igre, mini 
olimpijada, tematske zabave, poslikava obraza, iskanje zaklada; večerni zabavno-glasbeni programi: vsak večer 
razen ponedeljka; vsebine v bližini kampa: mestna plaža Medveja – velika prodnata plaža z možnostjo najema 
ležalnikov in sončnikov, masaža na plaži, igrišče na vodi za otroke in odrasle;
OPOMBE: brezplačno parkirišče za goste kampa; domače živali so dovoljene (ob vnaprejšnji najavi in doplačilu); ni 
možnosti dodatnega ležišča.

Opatija - Medveja - Turistično naselje Medveja ***
25% do 28.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni od v sezoni min 5-7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: 
krajše bivanje 10%, domača žival 13,5€ na dan, single use 70%  POPUSTI bungalovi: , otrok do 3.leta brez ležišča brezpačno
prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 15% popust, odbitek za 
nočitev z zajtrkom 5€ na dan po osebi, 

brezplačno do 12.leta

Opatija - Lovran - hotel Park ****
brezplačno do 12.leta

LEGA: v središču Lovrana, ob morju in sprehajališču;
PLAŽA: prodnata in betornirana, 100 m;
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon, mini bar; 
INTERNET: brezplačen wi-fi v vseh prostorih, brezplačna ADSL povezava;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS:  recepcija, restavracija, kavarna s teraso, dvigalo, wellness (bazen z ogrevano vodo, fitnes, SPA zona, 
savne, jacuzzi, kopeli, masaže), internetni kotiček, sef na recepciji; 
OPOMBE: hotelsko parkirišče (omejeno število mest), javno parkirišče v bližini; domače živali niso dovoljene. 
notranji bazen zaprt med 10.01.-05.03. in od 01.11. do 29.12. 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2-3 dni, TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,90€ dnevno, otroci 12-18 let 0,095€ 
DOPLAČILA: sobe z velikim balkonom in sedežno garnituro 7€ po osebi na dan, otroška posteljica 8€ dnevno, krajše bivanje 
15% POPUSTI:  drugi otrok do 7.leta 70% popust, drugi otrok 7-12 50% popust, prvi otrok do 12.leta brez ležišča brezplačno,
tretja oseba na dod.lež. 20% popust, na osn.lež. otrok do 12.leta 30% popust, dva otroka do 12.leta na osn.lež. 30% popust, 
odbitek za nočitev z zajtrkom 4€ na dan po osebi

25% do 30.04.
velja v terminu 13.05.- 25.09.

LEGA: kamp se nahaja ob prečudoviti dolgi prodnati plaži v zelenem zalivu blizu Opatije; obdan s sredozemskim 
zelenjem v vznožju planine Učke 
PLAŽA: mestna prodnata plaža Medveja, oddaljena cca. 50m in ločena s cesto; ležalniki in senčniki glede na 
razpoložljivost (doplačilo)
NASTANITEV: BUNGALOVI:  dvoposteljne  sobe z možnostjo dodatnega ležišča, kopalnica (prha/WC), SAT TV, klima, 
balkon; APARTMAJI: spalnica, dnevni prostor za dve osebi,  kopalnica, kuhinja s hladilnikom, terasa, klima, SAT TV;
INTERNET: brezplačno wi-fi območje;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja možnost a la carte naročila na licu mesta
OPIS: recepcija, restavracija, a la carte restavracija, storitve proti doplačilu: uporaba hladilnika (najem fiksnih hladilnih 
naprav), pralni in sušilni stroj (na žetone), sef na recepciji, faks, fotokopiranje; igrišče za otroke; joga, pilates, namizni 
tenis, mali nogomet, odbojka, indiaka, badminton, večerna animacija (otroški program in interaktivni program) ob 
ponedeljkih, sredah in nedeljah; otroška animacija,  igrišče na vodi za otroke in odrasle;
OPOMBE: brezplačno parkirišče za goste kampa; domače živali so dovoljene (ob vnaprejšnji najavi in doplačilu); 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

20% do 31.03.

20% do 31.03.

CENA VKLJUČUJE ŠE: neomejeno uporabo bazena (razen, ko ne obratuje-glejte opombe), uporabo fitnessa, brisače za bazen in ležalnike 
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velja v terminih 04.03.-16.12.

velja v terminih 04.03.-16.12.



Hrvaška - Istra

Ičiči - hotel Ičiči ****
brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: krajše bivanje 10% (na vprašanje), domača žival 20€ na dan, single use 70%   
POPUSTI:  otrok do 12.leta na osn.lež. z eno odraslo osebo brezplačno - odrasla oseba plača single otrok do 3.leta v otroški posteljici brezplačno, otrok 3- 14.let v sobi superior brezplačno,
use, tretja oseba na dod.lež. 15% popust , , odrasla oseba v sobi 1/2+2 50% popust, odbitek za polpenzion v sezoni 24.06.-07.07. in 04.09.-soba 1/2+2: dva otroka 3-14 let na dod.lež. brezplačno
17.09. 10€ po osebi na dan  OPOMBE: pri polnem penzionu je prva storitev večerja (kosilo ob doplačilu), temno obarvana polja v ceniku predstavljajo storitev polnega penziona

LEGA: tik ob morju v mesti Ičići, popolnoma nov hotel v mirnem zelenju nad obalnim sprehajališčem Lungomare
BAZENI IN PLAŽA (vključeno v ceno): zasebna hotelska betonska plaža, zunanji bazen Activ - (globina 135 cm, površina 
100 m2), zunanji bazen Infinitiy - (globina 135 cm, površina 230 m2), zunanji otroški bazen - (globina 30 cm, površina 24 
m2), prostor za sončenje, ležalniki in sončniki na hotelski plaži in zunanjem bazenu (odvisno od razpoložljivosti), towel 
service – brisače za plažo in bazen;
NASTANITEV: sobe SUPERIOR  (dvoposteljne 27 m2, družinska 54 m2) s pogledom na morje, balkonom, klimatsko 
napravo, banja ali tuš, sušilec za lase, brezžični internet, LCD TV (kabelska), telefon z neposrednim klicanjem, minibar, 
sef, pisalna miza, javljalnik požara, sistem za odkrivanje požara, otroška postelja (ob najavi, vključena v ceno), sistem 
samodejnega bujenja, sobna postrežba (proti doplačilu), pillow menu (na zahtevo): možna izbira vzglavnika, set za 
otroke ali dojenčke (proti doplačilu, odvisno od razpoložljivosti);
INTERNET: brezplačen wi-fi v javnih predelih;
STORITEV: polpenzion / polni penzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
OPIS: Moderen hotel v petih nadstropjih se ponaša z 180 sobami z balkonom in mikavnim pogledom na modrino 
Kvarnerskega zaliva. Hotel za družine z otroki ponuja 25 družinskih sob, ki so funkcionalno povezane in opremljene po 
meri družine. V družinskih sobah lahko starši glede na razpoložljivost najdejo vse nujne pripomočke za prijetno bivanje: 
otroško posteljico, banjico za kopanje, stolček za hranjenje, grelec za stekleničke, baby phone. Za zabavne in 
izpopolnjene počitnice hotelski animatorji organizirajo aktivnosti za vso družino v Mini, Midi in Teen clubu ter v Fit in 
Active clubu kot tudi tematske dneve ter različne športne in družabne igre. Zunanji bazenski kompleks s prostorom za 
sončenje in otroškim bazenom ter zasebna hotelska plaža ponujajo vrhunsko poletno zabavo, polno morskih aktivnosti. 
Za aktivno spoznavanje Opatijske riviere so gostom na voljo kolesa in palice za nordijsko hojo. Hotelska restavracija in 
Chi Pool Bar & Grill na zunanji terasi ob bazenu ponujata specialitete sredozemske kuhinje.; recepcija (0 – 24 h), lobby 
bar, lobby shop, različne trgovine; 
OPOMBE: zasebno parkirišče pred hotelom (omejeno število mest, doplačilo); hišni ljubljenček proti doplačilu, pasji 
kolaček za dobrodošlico in posoda za hrano in odeja (brez doplačila, odvisno od razpoložljivosti), dostop za ljudi s 
posebnimi potrebami. Nekdanji hotel Giorgio ****, ki je bil v sezoni 2021 preimenovan v hotel Ičiči****

Opatija  - hotel Paris ****
brezplačno do 6.leta

15% do 31.01.

20% do 31.12.

10% do 28.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ dnevno, otroci 12-18 let 0,70€ 
DOPLAČILA: zunanje parkirišče 15€ na dan, single use 50%, otroška posteljica 15€ na dan, hotelsko parkirišče (ni možna 
rezervacija vnaprej 15€ na dan in najvišji dve sezoni 20€ na dan), krajše bivanje 20%, vstop v wellness 15€ po osebi  POPUSTI: 
otrok do 6.leta brezplačno brez ležišča, otrok do 12 leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. do 12.leta 30% popust, tretja 
oseba 20% popust

AKCIJA 7=6
za termine do 23.04. in od 08.10.

www.mojcenter.net
24 ur na dan, vse dni v letu

NA NAŠEM PRENOVLJENEM SPLETNEM PORTALU LAHKO PREVERITE
OSTALO UGODNO PONUDBO SLOVENSKIH TERM, PONUDBO POTOVANJ TER POČITNIC NA MEDITERANU

www.mojcenter.net
24 ur na dan, vse dni v letu

LEGA: Opatija, središče mesta
PLAŽA: 200m, betonirana z urejenimi vhodi v morje
INTERNET: brezplačni wi fi
SOBE: prha/kad, WC, klima, LCD TV, telefon, sef, mini bar, fen; dodatno ležišče v sobah superior (na 
vprašanje)
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, restavracija, a la carte restavracija, bar, wellness center (odprtje 01.09., finska in infrardeča 
savna, jacuzzi, relax zona, sobe za tretmaje), casino,
OPOMBA: parkirišče (doplačilo), domače živali so dovoljene (doplačilo); obnovljen hotel v letu 2019

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

25% do 31.01.

20% do 28.02.
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velja v terminih 04.03.-16.12.



Hrvaška - Kvarner

Opatija - Bristol hotel Opatija **** / Astoria Design hotel Opatija ****

LEGA: v centru mesta Opatija;
PLAŽA: mestna betonirana, skalnata plaža, 300 m;
NASTANITEV: prha/kad, WC, sušilec za lase, SAT TV, mini bar, telefon, klima; delux sobe so večje kvadrature in imajo 
možnost dodatnega ležišča;
INTERNET: brezplačen wi-fi v vseh prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija, kavarna Palme, Spa&Beauty center (fitnes, savna, whirlpool, parna kopel), bar, menjalnica, 
dvigalo, štiri koferenčne dvorane, glasba na terasi v poletnih mesecih;
OPOMBE: hotelsko in javno parkirišče (doplačilo), možnost valet parkiranja (doplačilo); domače živali na vprašanje

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 1 noč, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 3€ na 
dan, otroci 12-18 let 1,50€ na dan DOPLAČILA: domače živali 13€ na dan, otroška posteljica 5€• POPUSTI: otrok do 6.leta na 
dod.lež. brezplačno, od 6. do 12. leta 50% popust, drugi otrok do 6.leta 50% popust,  12-18 let 30% popust, tretja oseba 20% 
popust,  OPOMBA: dodatno ležišče na vprašanje

brezplačno do 6.leta

brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni  v sezoni min 4-5 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: 
krajše bivanje 10%, otroška posteljica 11€ na dan, domača žival 20€ na dan, parkirišče 15€ na dan, single use 70%   POPUSTI: 
otrok do 3.leta brezplačno, en otrok od 3. do 14.leta na dod.lež. brezplačno,  otrok do 12.leta z eno odraslo osebo na 
osn.ležišču brezplačno, odrasla oseba plača single use, tretja oseba na dod.lež.15% popust  popusti v sobi family: do dva 
otroka do 14.leta na dod.lež. brezplačno, tretja oseba na dod.lež. 50% popust 

Opatija - Lovran - hotel Excelsior ****

LEGA: Lovran, 5 km od Opatije;
PLAŽA: betonirana, prodnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, mini bar, sef, kad/wc, fen, balkon, wi-fi;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s solatnim bifejem, možnost vegetarijanske in brez glutenske hrane;
OPIS: recepcija, a la carte restavracija, TV soba, bar, taverna, terasa, picerija, prodajalna časopisov in spominkov, 
frizer, savna, masaža, menjalnica, kongresna dvorana; športna ponudba: zunanji bazen z morsko vodo, notranji bazen z 
morsko vodo, Welness in Spa center se razprostira na 900 m2 (fitnes, razni kozmetični tretmaji, masažne sobe, savna 
center, relax cona); izposoja koles, palic za nordijsko hojo, teens club za otroke stare od 13 do 17. let, mini club za 
otroke 4 do 12. let, brezplačna uporaba ležalnikov in senčnikov ob bazenu;
OPOMBE: hotelsko parkiriše, garaža (doplačilo, omejeno število mest); domače živali so dovoljene (doplačilo); hotel je 
bil v sezoni 2015 v celoti obnovljen; dostop za osebe s posebnimi potrebami.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

brezplačno do 12.letaOpatija - hotel Istra ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni v sezoni min 5 dni TURISTIČNA TAKSA:na licu mesta  DOPLAČILA: krajše 
bivanje 10%, domača žival 13,5€ na dan, single use 70%   POPUSTI: otrok do 3.leta brezplačno, otrok od 3. do 12.leta na 
dod.lež. brezplačno, otrok do 12.leta na osn.lež. brezplačno, odrasla oseba plača single use;  tretja oseba na dod.lež.15% popust   
OPOMBE: dodatno ležišče je možno v sobah na park stran, hotel nima svojega parkirišča; parkiranje na javnem parkirišču

LEGA: 500 m od centra Opatije;
PLAŽA: 10 m; skalnata in betonirana; dostop v morje po stopnicah;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, prha/wc, sušilec za lase, delno balkon; dodatno ležišče je možno v 
sobah s pogledom na cesto i
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja z vključeno pijačo pri večerji;
OPIS: recepcija, restavracija, kavarna, aperitiv bar, TV salon, brezplačen wi-fi na recepciji, možnost najema sefa na 
recepciji, notranji bazen z morsko vodo, glasbeni večeri ob četrtkih;
OPOMBE: hotelsko parkirišče (proti doplačilu, omejeno število parkirnih mest); domače živali so dovoljene (po 
predhodnem dogovoru in proti doplačilu).

Cena vključuje tudi: pijačo pri večerji iz šankomata (vino,pivo, sok, voda)

IZENAČIMO
CENO

25% do 31.01.

20% do 28.02.

25% do 31.01.

20% do 28.02.

25% do 28.02.

20% do 15.04.
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velja v terminih 04.03.-16.12.

velja v terminih 04.03.-16.12.



Hrvaška - Kvarner

Opatija - Grand hotel Adriatic ***/****
brezplačno do 4.leta

LEGA: 10 minut hoje do centra Opatije, v bližini obale, s prekrasnim pogledom na Kvarnerski zaliv;
PLAŽA: kamnita, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: (Adriatic I****, superior): klima, SAT-TV, kabelska TV, telefon, sef, priključek za modem, mini 
bar, fen, prha ali kad/wc; (Adriatic II***, standard): klima, SAT-TV, kabelska TV, mini bar, telefon, fen, prha ali kad/wc;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelskem kompleksu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracije, cafe & restavracija Nimfa, wellness center, trgovina s časopisi in spominki, internetni kotiček, 
Casino Opatija, klimatizirani kongresni center, restavracija na plaži; Wellness center: v pritličju in 8. nadstropju hotela, 
s prostrano teraso za sončenje in edinstvenim panoramskim pogledom na Kvarnerski zaliv; notranji bazen z ogrevano 
morsko vodo, whirlpooli, topla klop, finska savna, turška kopel, kneipp, ledena jama, prhe za hlajenje, hladna megla z 
modro kromo svetlobo, tropski dež z oranžno kromo svetlobo; v pritličju hotela se nahaja novi del wellness centra 
Essentia Adriatica: kozmetični salon, prostor za masaže in terapije; notranji bazen z ogrevano morsko vodo;
OPOMBE: več parkirišč (možna predhodna rezervacija), možnost koriščenja garaže za kolesa, parkirna mesta za 
motorna kolesa; domače živali so dovoljene v Adriatic II.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/4 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: odrasli: 
1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan DOPLAČILA:  krajše bivanje 10%, domače živali 20€, parkirišče 13€ na dan  POPUSTI 
(Adriatic ****): , otrok od 4. do 12.leta na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. otrok do 4.leta na dod.lež. brezplačno
20% popust  (Adriatic ***): OPOMBE: dodatno ležišče je možno samo v Adriatic **** otrok do 4.leta brezplačno 

brezplačno do 12.letaOpatija -  hotel Admiral ****

brezplačno do 12.letaOpatija - hotel Kristal ***

LEGA: v središču Opatije ob obali;
PLAŽA: betonirana, 20 m, v bližini mestno kopališče Slatina;
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, kabelska LCD TV, telefon, mini bar, sef, pisalna miza, nekatere 
sobe s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi, internetni kotiček proti doplačilu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS:  v celoti klimatiziran, recepcija, restavracija, kavarna, taverna, dvigalo, snack bar, območje spa, notranji 
bazen z ogrevano morsko vodo, lastno betonsko kopališče: kabine in tuši, ležalniki in sončniki (vključeni v ceno, 
odvisno od razpoložljivosti), savna, masaža, mini fitnes, kvarnerski in mediteranski večeri z živo glasbo ob torkih in 
petkih; 
OPOMBE: hotelsko parkirišče (proti doplačilu, omejeno število mest); domače živali so dovoljene (proti plačilu).

25% do 28.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: krajše bivanje 10% 
(na vprašanje), domača žival 20€ dan na licu, single use 70%, parkirišče 15€ na dan  POPUSTI: otrok do 3.leta brezplačno, otrok 
od 3 do 12.leta na dod.lež. brezplačno,  otrok do 12.leta na osn.lež. brezplačno - odrasla oseba plača single use;  tretja oseba na 
dod.lež.15% popust  

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/4/5 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: krajše bivanje 10% 
(na vprašanje), domača žival 20€ na dan na licu, domača žival 13,50 eur na dan, single use 70%, parkirišče na licu  POPUSTI: 
otrok do 3.leta brezplačno, otrok od 3. do 12.leta na dod.lež. brezplačno, , otrok do 12.leta na osn.lež. brezplačno,- odrasla 
oseba plača single use,  tretja oseba na dod.lež.15% popust  OPOMBE: dodatno ležišče je samo v sobah na morsko stran, hotel 
ima v letu 2022 novo kategorizacijo 3*

LEGA: ob obalni cesti, 300 m od centra Opatije;
PLAŽA: mestna plaža (prodnata, skalnata, delno betonirana), 200 m;
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, kabelska LCD TV, telefon, mini bar, sef, pisalna miza, vse 
sobe z balkonom in pogledom na morje; v sobah premium je na terasi jacuzzi; dodatno ležišče je možno 
samo v sobi superior;
INTERNET: brezplačen wi-fi, internetni kotiček proti doplačilu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS:  recepcija, restavracija, kavarna, taverna, dvigalo, internetni kotiček, edini hotel z marino v Opatiji, 
notranji in zunanji bazen z morsko vodo, masažni bazeni, savna, masaže, fitnes, wellness, kozmetični salon, 
frizerski salon, kongresna dvorana, prodaja tiskovin in spominkov;
OPOMBE: popolnoma prenovljen; hotelsko parkirišče (proti doplačilu, omejeno število mest), javno parkirišče 
v bližini; domače živali so dovoljene (proti plačilu); hotel je bil v letu 2014 v celoti obnovljen.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

15% do 28.02.

20% do 31.12.

popusta za hitro prijavo veljata v terminu 02.04.-28.12.

AKCIJA 10% 
v terminih  med 02.01. in 02.04.

IZENAČIMO
CENO

20% do 31.03.

25% do 28.02.

20% do 31.03.

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022
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Opatija - hotel Ambasador *****
brezplačno do 7.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu DOPLAČILA: krajše bivanje 10% (na 
vprašanje), domača žival 27€ na dan, single use 70%   POPUSTI: otrok do  3.leta brezplačno, otrok od 3. do 7.leta na dod.lež. 
brezplačno,  otrok do 7.leta na osn.lež. z eno odraslo osebo brezplačno - odrasla oseba plača single uset; t, tretja oseba na 
dod.lež.15% popust  

LEGA: ob morju v zelenem okolju Opatije, 300 m do centra mesta;
PLAŽA: neposredno ob morju, skalnata, betonirana; 
NAMESTITEV: prha, wc, sušilec za lase, klima, kabelska LCD TV, telefon, mini bar, sef, pisalna miza, balkon, 
nekatere sobe s pogledom na morje, dostop za osebe s posebnimi potrebami;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS:  v celoti klimatiziran, recepcija, klimatizirana penzionska in à la carte restavracija, restavracija La Fourchette 
D'Or, poletna vrtna restavracija Hortenzija, kavarna‒plesni bar Palma, koktajl bar Manhattan, več kongresnih dvoran, 
dvigalo, zunanji bazen z morsko vodo, notranji bazen z ogrevano morsko vodo, z whirlpoolom in otroškim bazenom, 
lastno kopališče s kabinami, tuši, ležalniki in sončniki  za hotelske goste, v neposredni bližini peščene plaže 
Tomaševac, ki ima poseben prostor, namenjen otrokom; Five Elements Wellness & Spa: savne - finska savna, turška 
kopel, bio savna, masažni tuši, ledena fontana, območje za sproščanje, ogrevana ležišča, masažna kad za 7 oseb; 
fitnes, lepotne sobe (različni kozmetični tretmaji), masažne sobe, solarij, OBSIDIAN DE LUXE – soba za dva, 
Aquaspa – zapeljivi vodni tretmaji;
OPOMBE: hotelsko parkirišče in garaža (proti plačilu), domače živali so dovoljene (proti plačilu).hotel je bil v letu 2018 
obnovljen

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Otok Cres - Kamp Kovačine ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 noč, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan DOPLAČILA: hišica twin: za enega otroka do 12.leta: po sezonah: 5€/6€/8€/10€ po 
osebi na dan, v hišici family:  5. in 6. oseba po sezonah: 5€/6€/9€11€,  domača žival 4€/5€ zadnji dve sezoni, krajše bivanje 40€ 
po hišici  OPOMBA: posteljnina in končno čiščenje v ceni; brisače in kuhinjske krpe je potrebno prinesti s seboj; hišice nimajo TV, 
zato priporočamo lasten TV

AKCIJA 7=6, 14=12
za bivanje 07.04.-02.07., 03.09.-23.10.

LEGA:v neposredni bližini mesta Cres, na polotoku polnem borovcev in oljk

PLAŽA: prodnata in peščena, urejen dostop za invalide
NAMESTITEV: 1/4 mobilna hišica 21m2: dve ločeni spalnici, ena od spalnic ima tudi tretje ležišče, dnevni 
prostor z enim dodatnim ležiščem,  kuhinja in jedilnica (v celoti opremljeni), lastna prha/wc, klimatska naprava, 
posteljnina, kuhinjska posoda, sef, vrtna garnitura (pred hiško) brisače je potrebno prinesti s seboj
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: trgovina, restavracija, pekarna, na recepciji in pri trgovini deluje brezplačen dostop do interneta, 
zdravstvena ambulanta 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži, igrišča za odbojko na mivki, balinanje, izposoja kajakov, 
koles, čolnov, za otroke pa več otroških igrišč,igrišče za mini golf in namizni tenis
OPOMBA: domače živali dovoljene (doplačilo)

brezplačno do 6.leta
15% do 31.12.

Otok Cres - hotel Zlatni lav***

LEGA: v prostranem zalivu ribiškega mesteca Martinščica, v neposredni bližini lepe prodnate plaže;
PLAŽA: prodnata, 80 m;
NASTANITEV: SOBE: sodobno opremljene, klima, SAT-TV, telefon, fen, prha/wc, balkon (nekatere);
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: restavracija; organizirani izleti v okolico, izleti s kolesom, lov, ribolov, potapljanje; wellness
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1,3, 5 dni, TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ dnevno, otroci 12-18 et 0,70€ 
DOPLAČILA:  2  domače živali 12€, krajše bivanje 20%  POPUSTI:  prijava € po osebi, otrok do 6.leta brez uslug brezplačno, 
otrok od 2. do 6. leta na dod.lež. 50% popust, od 6. do 12. leta 30% popust, tretja oseba 20% OPOMBE: odbitek za nočitev z 
zajtrkom 10€ na dan

10% do 31.03.

ne spreglejte

Cena vključuje tudi: 
- vstop v notranji bazen
- brezplačna otroška postelja
- 10% popust za wellness 
   storitve

AKCIJA 10% 
01.04.-15.06., 10.09.-31.10.

za min. bivanje 6 noči 

IZENAČIMO
CENO

25% do 31.01.

20% do 28.02.
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LEGA: otok Cres, 800 m od centra mesta;
PLAŽA: 80 m, prodnata, delno betonska;
NASTANITEV: SOBE (hotel): prha/WC, telefon, klima, sef, fen, SAT TV, min bar, balkon; delno na morsko stran, 3 
sobe za osebe s posebnimi potrebami; (depandansa): prha/WC, balkon, delno na morsko stran, v celoti obnovljene v 
letu 2014;
INTERNET: brezplačen wi-fi v skupnih prostorih in v sobah;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, klasična večerja (izbor treh menijev) s solatnim bifejem;
OPIS: glavna stavba, depandansa, restavracija, aperitiv bar, TV soba, frizerski salon, prodajalna spominkov in 
časopisov, terasa s plesno glasbo; športna ponudba: teniška igrišča, igrišče za otroke, wellness center, savna;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (proti doplačilu); vse sobe v hotelu in v depandansi so v 
celoti obnovljene; depandansa predstavlja podaljšek stavbe hotela; gostje depandans koristijo vse storitve v hotelu.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za domače živali 5€, 
otroška posteljica 10€ na dan, morska stran 3€ po osebi na dan  POPUSTI: otroci do 3. leta brez uslug brezplačno, prvi otrok 
do 12.leta v sobi 1/2+1 brezplačno, dva otroka do 16.leta v sobi 1/2+2 brezplačno,  

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/4/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€  DOPLAČILA: prijava po osebi 3,3€, večerja 20€ po osebi na dan, krajše bivanje 20%, v sobi tipa suita 70% popust  
POPUSTI: en otrok v sobi standard plus do 5.leta  brezplačno,   en otrok do 12.leta v sobi otrok 5-7 na dod.lež. 40% popust,
premium brezplačno  dva otroka do 12.leta v sobi suite brezplačno,  popusto za večerjo za otroke: brezplačno do 3.leta,  
5 let50% popust,  otrok 5-12 25% popust, OPOMBE: dodatno ležišče v sobi 1/2 ni  možno, oseba starejša od 7.let v sobi standard 
plus ni  možna, 

LEGA: v zalivu Sunčana uvala, v borovem gozdičku, poleg hotela Vespera;
PLAŽA: prodnata, kamnita, skalnata (ploščadi za sončenje), 50 m; 1 km dolga nudistična plaža pri hotelu Vespera;
NASTANITEV: SOBE: SAT-TV, kad/wc, balkon, sef, klima, telefon;
INTERNET: brezplačen wi-fi na recepciji in v sobah;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, možnost doplačila za večerjo
OPIS: savna, masaža, ambulanta, 2 frizerska salona, pediker, kozmetični salon, prodajalna spominkov in časopisov, 
večnamenska dvorana s TV, klimatizirana hotelska restavracija, kavarna, pivnica, terasa, hotelsko parkirišče; restavracije na 
plaži Veli Žal, Borik, Buffet FKK in Lanterna; kongresni center;  animacija za otroke in otroške igralnice v hotelu Vespera; 
vsakodnevna zabava z animacijo ali živo glasbo (od sredine junija do sredine septembra), service room, Wellness in Spa 
center; športna ponudba: notranji bazen z ogrevano morsko vodo, jacuzzi, masaža, savna, biljard, 10 teniških igrišč (2 
osvetljena), balinišče, namizni tenis, odbojka na plaži, mini golf, badminton, izposoja koles, plovil, skuterjev, senčnikov in 
ležalnikov;
OPOMBE: brezplačno parkiranje; domače živali niso dovoljene; sanitarije prilagojene invalidom; hotel je v celoti obnovljen.

Otok Cres - hotel in dep. Kimen ***

  Mali Lošinj - Wellness hotel Aurora ****

ne spreglejte

- vključena ena pijača pri večerji
  (0,25 l soka, 0,3 l vode, 0,3 točenega
   piva ali 0,10 l odprtega vina) 

brezplačno do 16.leta

brezplačno do 12 .leta

 AKCIJA 7=6 in 14=12
 07.04.-02.07., 03.09.-23.10.

15% do 11.03.

ne spreglejte

v ceni tudi: 
- kopalni plašč in copati
- vstop v bazen in savno 
- vstop v fitness
- ležalniki in senčniki na plaži
  (do zasedbe prostih mest)
- brisače in torba za plažo
- baby club, mini club, teen club
  s pijačo in prigrizki (21.05.-10.09.)
- animacijski program
- športne aktivnosti
- promotivne cene vstopnic v Aqua 
  park Čikat

brezplačno do 12.leta

 Zahtevajte dodatno ponudbo
za economy sobe

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/4/5  dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA: večerja 48€ na dan (otroci do 3.leta gratis, 3-5 50% popust, 5-12 30% popust), prijava po osebi 3,3€, otroška 
posteljica 8€ na dan, single use 50%, krajše bivanje 20% POPUSTI: otroci do 2. leta brez uslug brezplačno, otrok  2-12 na 
dod.lež. v sbi deluxe brezplačno,   tretja oseba na dod.lež.15% popust 

Mali Lošinj -  hotel Bellevue ***** brezplačno do 12.leta

ne spreglejte

 V ceni vključeno še:
- uporaba SPA cone in bazenov
- kozmetika Natura Bisse
- kavni in čajni komplet (vsak dan)
- steklenica mineralne vode ob prihodu
- brisače za plažo
- fitness pod strokovnim vodstvom
- parkirišče 

 

10% do 28.02.

LEGA: v zalivu Čikat, 1500 m od centra mesta Mali Lošinj;
PLAŽA: peščena, kamnita, delno betonirana, 50 m, hotelska plaža z ležalniki in senčniki;
NASTANITEV: SOBE: klima, LED HD TV, pay in SAT-TV, telefon, mini bar, kotiček za kavo in čaj;  sef, kad/wc, fen, balkon, wi-
fi, kopalni plašč in copati, brisače za bazen ter plažo, na voljo tudi delux sobe; nekatere sobe so prilagojene invalidnim 
osebam;
INTERNET: brezplačen wi-fi; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk, možnost doplačila za večerjo;
OPIS: hotelska restavracija "Pin & Oli", restavracija s teraso "Bava", lounge bar, Le Grand Bleu Club, pool bar, spa klinika La 
Vie En Rose, Kongresni center Mundus, menjalnica, trgovina s spominki, trgovine z oblačili (hrvaških oblikovalcev, izdelki za 
plažo), ordinacija; športna ponudba: notranji bazen z ogrevano morsko vodo, (temperatura 28°C, v velikosti 85 m2, ležalniki in 
senčniki do zasedbe mest) in zunanji bazen z morsko vodo, športi na vodi in na kopnem;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel je bil leta 2014 obnovljen.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

01.04.-17.06., 01.09.-28.12. min 4 dni

10% do 28.02.
18.06.-30.06. min 7 dni

10% do 11.03.

01.04.-09.06.,25.09.-08.10.. min 4 noči

10.06.-07.07., 28.08.-24.09.  min 4 noči

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022

10% do 11.03.
08.07.-22.07. - ne vela 1/2BM,  min 7 noči
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,50€  DOPLAČILA: prijava po osebi 3,30€, otroška posteljica 8€ na 
dan, single use 50%, krajše bivanje 20% POPUSTI: otrok 5-12 40% popust tretji in otrok do 5. leta na dod.lež. brezplačno v sobi tipa  1/2+1, ,  dva otroka do 12.leta v družinski sobi brezplačno , 
četrti otrok v sobi 1/2+2 70% popust, , 12-16 70% popustna osn.lež. do 12.leta v sobi 1/2+2 brezplačno

LEGA: obnovljen družinski hotel v zalivu Sunčana uvala, v borovem gozdičku;
PLAŽA: prodnata, kamnita, skalnata (ploščadi za sončenje); opremljena s prhami in kabinami za preoblačenje; 50 
m; 1 km dolga nudistična plaža v neposredni bližini; 3 km oddaljen nov Aquapark Čikat - edini na otoku;
NASTANITEV: SOBE: prostorne in sodobno opremljene, klima, SAT-TV, priključek za internet, mini bar, sef, fen, 
kad/wc, balkon; Family: 2 povezani sobi, za najmanj 4 osebe;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežna zajtrk in večerja s pijačo pri obrokih ali all inclusive light (30.05.-14.09.)
OPIS: klimatizirani skupni prostori in sobe; restavracija s teraso, aperitiv bar, prostrana delno pokrita terasa s 
pogledom na morje, otroške igralnice, klubski prostori za otroke in starše na 300 m2, s terasami in igriščem; mini 
klub (4-11 let), teen klub (12-16 let) - profesionalno vodeni poučno zabavni program za otroke in mladino 
(popoldanski program vključuje sok ter pecivo ali sladoled); menjalnica, internetni kotiček, prodajalna časopisov in 
spominkov, sobna strežba, animacija, prilagojene sanitarije za invalide v hotelskem preddverju; hotel je 
popolnoma klimatiziran; bogata dnevna in večerna animacija, a la carte restavracije na plaži; športna ponudba: 
kompleks zunanjih bazenov v treh nivojih, na 3000 m2 (veliki zunanji bazen z masažami in slapovi, plavanje proti 
toku, jacuzzi s pogledom na morje, urejena terasa za sončenje v obliki ladijske palube, 2 otroška bazena s slapovi 
in toboganom; dostop omogočen invalidom); 8 teniških igrišč (2 osvetljeni), balinišče, namizni tenis, odbojka na 
plaži, mini golf, mala šola tenisa, otroško igrišče; izposoja koles, skuterjev, plovil, senčnikov in ležalnikov;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene, temna polja v ceniku predstavljajo all inclusive 
light

Mali Lošinj - Family hotel Vespera ****
brezplačno do 12.leta

ne spreglejte

 Cena vključuje poleg polpenziona še:
 - glejte opis hotela Aurora ****
 

 Zahtevajte dodatno ponudbo
za economy sobe

ALL INCLUSIVE LIGHT VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo pri obrokih, popoldanski prigrizek ter voda in sokovi v otroških klubih, vstop v zunanje bazene, ležalniki in senčniki, 
brisača in torba za plažo (do zasedbe), otroške vozičke, kadi, grelniki vode, kuhalniki za vodo in druga otroška oprema (plačilo kavcije)

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

15% do 11.03.

10% do 11.03.

01.06.-09.06. in 11.09.-08.10.

10.06.-07.07., 08.07.-22.07.-min 7 noči,

LEGA: v borovem gozdičku, 50 m od morja, na Velem Lošinju, 3 km od Malega Lošinja, na polotočku, v zelenju;
PLAŽA: kamnita, betonska, 200 m; opremljena s prhami, kabinami za preoblačenje in wc-ji; 
SOBE: več zgradb; telefon, SAT-TV, prha/wc, balkon; klima, sef, mini bar
STORITEV: samopostrežni zajtrk, možnost doplačila za večerjo
OPIS: klimatizirana hotelska restavracija, kavarna s teraso, taverna, Beach bar in kavarna na plaži, plesna 
terasa, internet kotiček, ambulanta, prodajalna spominkov in časopisov; parkirišče; trikrat tedensko živa glasba in 
animacija na terasi (1.7.-1.9.), enkrat tedensko večer narodne kuhinje; 
ŠPORTNA PONUDBA: 2 zunanja bazena z morsko vodo, notranji bazen z morsko vodo (zaprt julija in avgusta), 
13 teniških igrišč (2 osvetljeni), šola potapljanja, namizni tenis, biljard, namizni nogomet, mini golf, pikado, fitnes, 
izposoja plovil, koles, senčnikov in ležalnikov; 
OPOMBE:živali niso dovoljene, wellness center: bazen in whirlpool z ogrevano morsko vodo, bazen z ledom, 
prostor za relaksacijo, bar ob bazenu, savna, lepotni center (masaža, pedikura, manikura)

  Veli Lošinj - Vitality hotel Punta ****
brezplačno do 7.leta

- glejte opis hotela Aurora ****
 

 Zahtevajte dodatno ponudbo
za economy sobe

15% do 11.03.

10% do 11.03.

01.04.-09.06., 25.09.-31.10. min 4 noči

10.06.-07.07., 28.08.-24.09., min 5 noči

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,70€ 
DOPLAČILA: prijava po osebi 3,3€, otroška posteljica 8€ na dan, krajše bivanje 20% POPUSTI: otrok do 5.leta na dod.lež. 
brezplačno , otrok od 5-12 40% popust, tretja oseba na dod.lež. 20%  popust, , dva otroka do 12.leta v sobi premium brezplačno
tretja oseba 20% popust, , tretja oseba 70% popustv sobi suite dva otroka do 12leta brezplačno

IZENAČIMO
CENO

10% do 11.03.
22.08.-10.09., min 5 noči

10% do 11.03.
08.07.-22.07. min 7 noči
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Mali Lošinj - kamp Rapoća - mobilne hišice ***

LEGA: otok Lošinj, Nerezine

PLAŽA: skalnata, prodnata; 150m
INTERNET: wi-fi (doplačilo)
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: MH 4–6 Comfort: 24 m² za največ 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let: dnevni prostor z 
možnostjo ležišča (za dva otroka), mizo in opremljeno kuhinjsko nišo, hladilnik, kuhalna plošča, mikrovalovna pečica, grelnik 
za vodo, sat. TV, klimatska naprava, spalnica z zakonskim ležiščem, spalnica z dvema ločenima ležiščema, kopalnica s prho, 
terasa z vrtno garnituro; MH 4–6 Delta: 32 m², za največ 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let; dnevni prostor z možnostjo 
ležišča (za dva otroka), mizo in opremljeno kuhinjsko nišo, hladilnik, kuhalna plošča, klimatska naprava, spalnica z zakonskim 
ležiščem, spalnica z dvema ločenima ležiščema, dve kopalnici s prho, terasa opremljena z vrtno garnituro; MH 4–6 Superior: 
34,4 m², za največ 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let; dnevni prostor z možnostjo ležišča (za dva otroka), mizo in opremljeno 
kuhinjsko nišo, hladilnik, kuhalna plošča, klimatska naprava, spalnica z zakonskim ležiščem, spalnica z dvema ločenima 
ležiščema, dve kopalnici s prho, terasa opremljena z vrtno garnituro
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: pekarna, trgovina, lokal, otroška igrala
ŠPORTNA PONUDBA: v bližini: izposoja koles, nogometno in košarkaško igrišče.
OPMBE: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo)

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Mali Lošinj - kamp Lopari - mobilne hišice ***

LEGA: otok Lošinj, Nerezine

PLAŽA: skalnata, prodnata; 150m
INTERNET: wi-fi (doplačilo)
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: MOBILNE HIŠICE: 1/4+2 sunny village: 2 spalnici, 1 spalnica z zakonsko posteljo in ena spalnica z 
dvema ločenima ležiščema, opremljena kuhinja, dnevna soba s kavčem na razteg za 2 osebi, 2 x kopalnica z WC-jem in tušem, klima, 
SAT TV, popolnoma opremljena kuhinja s posodo in jedilni pribor, na terasi se nahaja vrtno pohištvo, parking je zagotovljen, leto 
postavitve: 2018, oddaljenost od morja: cca. 250 m; 1/4+2 central village superior plus: 2 spalnici, 1 spalnica z zakonsko posteljo in ena 
spalnica z dvema ločenima ležiščema, opremljena kuhinja, dnevna soba s kavčem na razteg za 2 osebi, 2 x kopalnica z WC-jem in 
tušem, klima, SAT TV, popolnoma opremljena kuhinja s posodo in jedilnim priborom, posteljnina in brisače so v ceni, na terasi se nahaja 
vrtno pohištvo, leto postavitve: 2018, oddaljenost od morja: cca. 110 - 160 m; 1/4+1 central village superior new: 2 spalnici, 1 
dvoposteljna soba in ena spalnica z dvema enojnima posteljama, popolnoma opremljena kuhinja s pomivalnim strojem, dnevna soba z 
raztegljivim kavčem za 1 osebo, 2 x kopalnica z WC in tušem, klima, SAT TV, popolnoma opremljena kuhinja s posodo in jedilnim 
priborom, posteljnina in brisače so vključeni v ceno, na terasi je vrtna garnitura, leto postavitve: 2020, oddaljenost od morja: cca. 110 - 
160 m; 1/4+2 surf beach village: 2 spalnici, ena dvoposteljna in ena spalnica z dvema enojnima posteljama, popolnoma opremljena 
kuhinja s pomivalnim strojem, dnevna soba z velikim kavčem za 2 osebi, 2 x kopalnica z WC in tušem, klima, SAT TV, popolnoma 
opremljena kuhinja s posodo in jedilni pribor, na terasi se nahaja vrtno pohištvo, leto postavitve: 2020, oddaljenost od morja: cca. 30 - 
80m
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: pekarna, trgovina, lokal, otroška igrala
ŠPORTNA PONUDBA: v bližini: izposoja koles, nogometno in košarkaško igrišče.
OPMBE: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo)

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 7 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA:na licu  DOPLAČILA: prijava po 
osebi 1,5€ na licu, končno čiščenje 50€, 

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022

Otok Lošinj - penzion Ana ***

LEGA: Mali Lošinj, Artatore; 7 km iz centra mesta;
PLAŽA: 250 m, prodnata, skalnata;
NASTANITEV: SOBE: vse sobe z manjšim balkonom, kopalnico: tuš, bide, fen, brisače in hišni copati; LCD SAT TV, klima, 
hladilnik, sef,  razlika v sobah je v kvadraturi in sicer standard 18 m2, comfort 22 m2, premium 26 m2;
INTERNET: brezplačen wi-fi; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk; večerja- izbor menijev, solata iz solatnega bara;
OPIS: Penzion sestavljata dve zgradbi: obnovljena zgradba (zgradba 1), v kateri je tudi restavracija, in nova zgradba 
(zgradba 2); prva trgovina je oddaljena cca. 50 m, večji trgovski center pa se nahaja v Malem Lošinju (7 km); športna 
ponudba: sprehajalne poti, vodni športi na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo).

ne spreglejte

odlična domača hrana z bogatim izborom
 ribjih in mesnih jedi,izborom solat iz 
solatnega bifeja in sladic. 

57



Hrvaška - Kvarner

LEGA: naselje paviljonskega tipa v bogatem sredozemskem zelenju, 2 km od Crikvenice;
PLAŽA: prodnata, betonska, skalnata, 50-150 m: (primerna za otroke in neplavalce), nudistična plaža v bližini;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, večina balkon ali terasa, vse pogled na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi na recepciji;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji iz šankomata
OPIS: restavracija z aperativ barom, plesna terasa, prostori za nekadilce, TV salon, menjalnica, sef na 
recepciji, parkirišče, restavracija na plaži; športni center, tenis, namizni tenis, večnamenska igrišča, biljard, 
balinišče, otroško igrišče, organizirani izleti;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo); pavilijoni so delno obnovljeni.

  Crikvenica - Dramalj - pav. in bungalovi Kačjak **
brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2-5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: prijava gosta 1€ po osebi, single use 70%, otroška posteljica 5€ na dan, za krajše 
bivanje 10%  POPUSTI:  drugi otrok do 6.leta brez ležišča otroci do 3.leta brezplačno, prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno,
50% popust - na vprašanje, tretja oseba na dod.lež, 20% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust 

LEGA: hotel paviljonskega tipa, v zalivu Dubno;
PLAŽA: peščena, prodnata, betonska, 50-300 m;
NASTANITEV: SOBE: (standard): prha/wc, pogled na morje; (superior): klima, SAT-TV, hladilnik, prha/wc, balkon, 
pogled na morje, sobe tipa standard so v paviljonih bliže morju; APARTMAJI: spalnica, dnevni prostor z dvema 
ležiščema, kuhinja, kopalnica, SAT TV, telefon,  klima;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; najem apartmaja
OPIS: restavracija, kavarna s sončno teraso in pogledom na morje, taverna (nekdanja družinska hiša Aleksandra 
Scotta, preurejena v restavracijo a la carte in picerijo), s senčno kamnito teraso in živo glasbo ob večernih urah, 
disko club White Horse, na plaži snack bar, konoba, kavni bar, mini market, savna, masaža, turistični vlak Uvala 
Scott Kraljevica (od 1.6.-31.8.); športna ponudba: minigolf, namizni tenis, vodni športi, sandolini, pedalini, deske za 
jadranje, privez za čolne;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene.

Kraljevica - turistično naselje Uvala Scott **

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje, TURISTIČNA TAKSA: za 
odrasle 1,60€ na dan, otroci 12-18 0,80€  DOPLAČILA: 1/1 soba 30%, za bivanje manj kot 3 dni 20%, za polni penzion 6€ 
na dan, polpenzion v apartmajih 12€ na dan po osebi  POPUSTI: otroci do 2. leta brezplačno, prvi otrok do 12.leta na 
dod.lež v sobah tipa 1/2+1 brezplačno, na osn,lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% popust, odbitek za nočitev 
z zajtrkom 3€ na dan.

10% do 31.03.
brezplačno do 12.leta

ne spreglejte

v ceni tudi: 
- sadni sok in voda pri zajtrku 
  in večerji

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo pri velečerji iz šankomata - neomejeno točeno belo in rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda)

www.mojcenter.net

POIŠČITE APARTMA PO VAŠIH ŽELJAH

https://www.mojcenter.net/sl/apartma/ skenirajte kodo za dostop do ponudbe

IZENAČIMO
CENO

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-11.09. - 15%

15% do 28.02.
v terminu 16.06.-11.09. - 10%

LEGA: tik ob morju; v obnovljenem srednjeveškem samostanu; v središču Crikvenice; blizu luke; 
PLAŽA: prodnata; 10 m;
NASTANITEV: SOBE : SAT TV, telefon, kad ali prha/wc; delno pogled na morje;
INTERNET:  brezplačen wi-fi, internetni kotiček (doplačilo);
STORITEV: samopostrežna zajtrk in večerja; večerja s klasično strežbo (3 meniji) v času do 15. 6. in od 19.9.; možnost 
vegetarijanske prehrane po predhodnem dogovoru, pijača pri večerji iz šankomata;
OPIS: klimatizirana restavracija, kavni bar s teraso, TV salon, možnost sob za nekadilce, atrij, lapidarij, menjalnica, dvigalo, 
sef na recepciji (doplačilo); v bližini: casino, masaža, solarij
ŠPORTNA PONUDBA: v bližini: športna dvorana, nogometno igrišče, odbojka na plaži, vodni športi, otroško igrišče, 
organizirani izleti, manjša marina (z dvigalom);
OPOMBE: parkirišče (omejeno število mest; v bližini parkirišče proti doplačilu); domače živali niso dovoljene.

Crikvenica,  hotel Kaštel***
brezplačno do 12.leta

CENA VKLJUČUJE TUDI: pijačo pri večerji iz šankomata (pivo,vino, sok, voda, mineralna voda)

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2-5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: prijava gosta 1€ po osebi, single use 70%, otroška posteljica 5€ na dan, za krajše 
bivanje 10%  POPUSTI: otroci do 3.leta brezplačno, prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 3-12 v sobi 1/2+2 
brezplačno,  drugi otrok do 6.leta brez ležišča v sobi 1/2+1 50% popust - na vprašanje,na osn.lež do 12 leta 30% popust, odrasla 
oseba v sobi 1/2+1 20% popust, v sobi 1/2+2 40% popust

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-11.09. - 15%

15% do 28.02.
v terminu 16.06.-11.09. - 10%

 AKCIJA 10%
18.04.-21.04., 19.06.-23.06.

združljivo s hitro prijavo
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LEGA: v borovem gozdičku, 2,5 km od centra Crikvenice;
PLAŽA: 8 km peščenih plaž povezanih z urejenim sprehajališčem;
NASTANITEV: SOBE: kad/prha/wc, SAT TV, klima, nekatere z balkonom, v celoti obnovljene v letu 2018
INTERNET: wi-fi brezplačno
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, plesna terasa, TV salon, menjalnica, sef na recepciji, parkirišče, v bližini nočni club, 
diskoteka, restavracija na plaži; športna ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, biljard, namizni tenis; v bližini: teniška 
igrišča (pri hotelu Omorika), odbojka na plaži, vodni športi, otroško igrišče, organizirani izleti, potapljanje, izposoja 
koles;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; visoka kvaliteta čistosti morja; do plaže vodijo stopnice; hotel Ad Tures se nahaja ob 
magistrali; Pavilijoni Ad Turres se nahajo med hoteloma Ad Turres in Omorika. Hotel in pavilijoni so bili v letu 2018 v 
celoti obnovljeni. 

  Crikvenica - Hotel Ad Turres ***, Holiday resort  Ad Turres ***
brezplačno do 12.leta

  Crikvenica - Dramalj - paviljoni Omorika**  Crikvenica - Dramalj - depandansa Omorika ****

Crikvenica - hotel Omorika**** brezplačno do 12.leta

LLEGA: Crikvenica, 2 km od centra, do koder vodi sprehajalna pot;
PLAŽA: prodnata, 100 m;
NASTANITEV: SOBE: SAT-TV, telefon, prha/wc, balkon, obnovljene kopalnice, mini bar, sušilec za lase, večina s 
pogledom na morje; vse sobe so obnovljene
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja 
OPIS: restavracija, aperitiv bar, letna terasa s plesno glasbo, TV salon, menjalnica, otroška igralnica, kongresne 
dvorane,  parkirišče; športna ponudba: v bližini tenis, namizni tenis, odbojka na mivki, izposoja koles, vodni športi; v 
poletnih mesecih do mesta Crikvenica vozi turistični vlakec;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel je bil pozimi 2015/2016 delno obnovljen 
(restavracija, recepcija, skupni prostori, kopalnice v sobah, v letu 2018 pa tudi sobe  

brezplačno do 12.leta

LLEGA: Crikvenica, 2 km od centra, do koder vodi sprehajalna pot;
PLAŽA: prodnata, 100 m;
NASTANITEV: SOBE: obnovljene sobe: prha/wc, SAT TV, klima, nekatere z balkonom in obrnjene na morsko stran
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja v hotelu Omorika
OPIS: sobe v treh pavilijonih, ki se nahajajo najbližje hotelu Omorika. Gostje koristijo vse storitve v hotelu Omorika
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; zgradbe so v letu 2018 v celoti obnovljene in 
kategorizirane s štirimi zvezdicami 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-11.09. - 15%

15% do 28.02.
v terminu 16.06.-11.09. - 10%

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2-5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: prijava gosta 1€ po osebi, single use 70%, otroška posteljica 5€ na dan, za krajše 
bivanje 10%  POPUSTI: otroci do 3.leta brezplačno, prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 12.leta na 
dod.lež, brezplačno,   tretja oseba na dod.lež, v 1/2+2 40% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2-5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: prijava gosta 1€ po osebi, single use 70%, otroška posteljica 5€ na dan, za krajše 
bivanje 10%  POPUSTI: otroci do 3.leta brezplačno, prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 12.leta v sobi 
1/2+2 brezplačno, drugi otrok do 6.leta brez ležišča 50% popust - na vprašanje tretja oseba na dod.lež, v sobi 1/2+2 40% popust, 
otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2-5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: prijava gosta 1€ po osebi, single use 70%, otroška posteljica 5€ na dan, za krajše 
bivanje 10%  POPUSTI: otroci do 3.leta brezplačno, prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, drugi otrok -12 na dod.lež. v sobi 
1/2+2 rezplačno,  drugi otrok do 6.leta v sobi 1/2 brez ležišča 50% popust - na vprašanje, tretja oseba na dod.lež, v sobi 1/2+1 20% 
popust in v 1/2+2 sobi 40% popust, , otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust 

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo pri večerji iz šankomata - neomejeno točeno belo in rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda)

 AKCIJA 10%
18.04.-21.04., 19.06.-23.06.

hotel

pavilijoni

hotelska soba

soba v pavilijonih

IZENAČIMO
CENO

združljivo s hitro prijavo

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-11.09. - 15%

15% do 28.02.
v terminu 16.06.-11.09. - 10%

 AKCIJA 10%
18.04.-21.04., 19.06.-23.06.

združljivo s hitro prijavo

 AKCIJA 10%
18.04.-21.04., 19.06.-23.06.

združljivo s hitro prijavo

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-11.09. - 15%

15% do 28.02.
v terminu 16.06.-11.09. - 10%

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo pri večerji iz šankomata - neomejeno točeno belo in rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda)

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo pri večerji iz šankomata - neomejeno točeno belo in rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda)
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  Crikvenica - hotel Vila Aurora ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan otroci 12-18 let 0,70€, 
DOPLAČILA: pakririšče (potrebna je rezervacija) v juliju in avgustu 5€ na dan, garaža (potrebna je rezervacija) 10 na dan   
POPUSTI drugi otrok do 6.leta 50% popust, 12-16. let na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na : otrok  do  12.leta brezplačno, 
dod.lež. 10% popust

LEGA: ob obalnem sprehajališču, 15 min hoje do centra mesta;
PLAŽA: prodnata, skalnata z urejenimi ploščami za sončenje, ležalniki in senčniki (doplačilo) in kabinami za 
preoblačenje;
NASTANITEV: SOBE: klima (novi del), SAT-TV, telefon, prha/wc, sobe na morsko stran so z balkonom, sobe 
s pogledom na park delno z balkonom, sobe superior se nahajajo v novem delu, ki je bil dograjen leta 2009, 
vse sobe imajo klimo in SAT TV; prenovljene sobe v ceniku so bile obnovljene v letu 2020
INTERNET: brezplačen wi-fi v preddverju;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; v glavni sezoni 1 x tedensko večerja ob živi glasbi na terasi 
hotela;
OPIS: dnevni salon, aperitiv-caffe bar s SAT-TV, klimatizirana restavracija z zimskim vrtom, terasa, snack bar 
na plaži, savna, masaža (doplačilo), športna ponudba: notranji bazen s sladko vodo (odprt v pred in po 
sezoni), zunanji bazen s sladko vodo, sončna terasa, ležalniki in senčniki (doplačilo);
OPOMBE: nezavarovano parkirišče pred hotelom, možnost najema garaže; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€, DOPLAČILA:  1/1 
soba na vprašanje 30%, parkirišče 10€ a dan, krajše bivanje 30%, otroška  posteljica 5€ na dan POPUSTI: otrok  do 6.leta na dod.lež. 
brezplačno, otrok od 6. do 12. leta na dod.lež. 50% popust, otrok od 12. do 18. leta na dod.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 
10%popust, 

  Crikvenica - hotel Mediteran *** brezplačno do 6.leta

Hrvaška - Kvarner

  Crikvenica - hotel Vila Ružica ***
brezplačno do 6.leta

10% do 30.04.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 noči, v sezoni min 7 dni ter prihodi ob 
sobotah TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ 
DOPLAČILA: za polni penzion 12€, krajše bivanje 30%, parkirišče 7/8€ na dan glede na 
sezone, otroška posteljica 7€ na dan, 1/1 soba 40% POPUSTI: otroci do 6.leta 
brezplačno, otroci od 6. do 15.leta na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% 
OPOMBE: akcije niso združljive s popustom za hitro prijavo

LEGA: na crikveniški rivieri, 600 m do centra mesta;
PLAŽA: prodnata, peščena, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, sušilnik za lase, klima, telefon, SAT TV, mini bar, sef, nekatere balkon s pogledom na 
park ali morje;
INTERNET:  brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: ob hotelskih stavbah se nahajajo depandanse, ki jih sestavljajo 3 hotelski paviljoni v vsakem je 6 sob; 
restavracija, restavracija a la carte, bar, internet caffe,  menjalnica, shramba za prtljago, pralnica perila in likalnica, 
sobe za sestanke; športna ponudba: kolesarjenje, otroško igrišče z leseno ladjo "Bounty", odbojka na pesku, namizni 
tenis in biljard na plaži, jadranje, smučanje na vodi, smučanje na banani, padalo na vodi, potapljanje;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

ne spreglejte

V ceni tudi: 
- 1 x pijača pri večerji (sok, voda, vino)
  do 24.06. in od 27.08.
- pijača dobrodošlice
- uporaba koles 1 x 3 ure. v prvih 
  treh sezonah
- brezplačno parkirišče  do 30.04.. in 
  od 16.09.

AKCIJA 7=6
do 09.07. in od 20.08.

AKCIJA 5=4
do 04.06. in od 27.08.

AKCIJA 14=12
velja celotno sezono

AKCIJA 10%
do 04.06. in od 27.08. naprej

brezplačno do 12.leta 10% do 31.03.

LEGA: Crikvenica, neposredno nad samim centrom mestom, v bližini hotela Therapia
PLAŽA: 700 m prodnata, betonirana
SOBE: 1/2 in 1/2+1 sobe: komfortno opremljene, prha/wc, telefon, TV, klima
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: Družinsko voden hotel Villa Aurora v Crikvenici, z 20. sobami  je le 5 min hoje oddaljen od plaže Črni mol. Očarljiv 
hotel ponuja elegantno opremljene sobe s pogledom na Krk ali sosednji park. Villa Aurora ima bar in restavracijo, kjer 
postrežejo s tradicionalnimi jedmi hrvaške kuhinje.
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži.

�

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

nove sobe 2020

IZENAČIMO
CENO

10% do 31.03.

60



Hrvaška - Kvarner

LEGA: ob obalnem sprehajališču, v bližini mesta (300 m od centra);
PLAŽA: peščena, prodnata, 20 m;
NASTANITEV: SOBE: telefon, prha/wc, SAT TV, delno balkon s pogledom na morje;
INTERNET:  wi-fi na recepciji brezplačno
STORITEV: samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja
OPIS: restavracija, TV salon, menjalnica, dvigalo, možnost pranja perila in uporabe faksa, sef na recepciji, v bližini 
nočni klub, masaža, solarij, restavracija na plaži; živa glasba v sezoni
ŠPORTNA PONUDBA: v bližini fitnes center, namizni tenis, bilijard, teniško igrišče, odbojka na plaži, vodni športi, 
otroško igrišče, organizirani izleti, izposoja koles, potapljanje, izposoja pedalinov, sandolinov, aquagun;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); dovoljene manjše živali (doplačilo).

Crikvenica - hotel Zagreb **
brezplačno do 12.leta

Crikvenica, hotel Crikvenica ****
brezplačno do 3.leta

Crikvenica - Selce - hotel Marina ****
brezplačno do 3.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 1/2/3 dni, TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ 
DOPLAČILA: zavarovanje 0.50€ na dan, otroška posteljica 10€ na dan, domača žival 15€ na dan,  krajše bivanje 20%, parkirišče 
13€ na dan, single use 25€ na dan   POPUSTI: prvi otrok do 3.leta brez ležišča  brezplačno, otrok od 3. do 7.leta brez ležišča 
brezplačno, plača pavšal 22€ na dan,  otrok 3-12 na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. do 12.leta 30% popust, tretja oseba na 
dod.lež. 30% popust OPOMBE: parkirišče pred hotelom ali na dodatnem parkirišču (ni ob hotelu) 13€ na dan na licu (do zasedbe 
prostih mest)

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 1/3 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, 
otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: polni penzion 16€ na dan  POPUSTI:  otrok od 3. do prvi otrok do 3.leta brez.lež. brezplačno, 
12.leta na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež, 30% popust, 

10% do 31.03.

15% do 31.03.

LEGA: ob obalni promenadi; v samem središču omogoča, da vas od trgovin, kavarn in restavracij loči le nekaj 
korakov.

PLAŽA: prodnata, kamnita, betonirana, 50m
NAMESTITEV: moderen dizajn, klima, kopalnica, sef, SAT TV, minibar, sušilec za lase,  nekatere balkon
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: restavracija in recepcijia, Wellness z spa cono s finsko savno, turško parno kopeljo, sobo za masaže, 
slaščičarna, a la carte restavracija s pokrito teraso; 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: parkirišče (doplačilo), obnovljeno leta 2017

LEGA: 800 m od središča Selc in pribl. 2 km od Crikvenice.

PLAŽA: prodnata, peščena, skalnata, betonirana; 20m
NAMESTITEV: klima, nekatere balkon, prha/wc, telefon, sat. TV, mini bar, sef, dostop do interneta in sušilec za lase; 
možnost apartmaja; nekatere sobe so prilagojene invalidom
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, notranji bazen, ležalniki, sončniki, savna, terasa za sončenje, masaža, dvigalo, bar, igralnica, 
restavracija, konferenčna soba, internetni dostop, WiFi, pralnica perila, parkirišče, garaža (doplačilo)
ŠPORTNA PONUDBA: namizni tenis, fitnes studio, odbojka in badminton na mivki, tenis, lokostrelstvo, jahanje, plezanje, 
planinarjenje, tenis, številni vodni športi, šola potapljanja in letna šola jadranja za otroke.

AKCIJA 5=4
25.04.-03.06., 12.09.-29.10.

AKCIJA 7=6
03.06.-16.06.

15% popust do 31.03. za termine 25.04.-20.05./03.10.-30.10.

20% do 31.01.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

 AKCIJA 10%
16.05.-20.05., 03.10.-09.10.

20% do 28.02.
v terminu 25.06.-11.09. - 15%

15% do 31.03.
v terminu 25.06.-11.09.. - 10%

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2-5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: prijava gosta 1€ po osebi, single use 70%, otroška posteljica 5€ na dan, za krajše 
bivanje 10%  POPUSTI:  drugi otrok do 12.leta na dod.lež. otroci do 3.leta brezplačno, prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, 
50% popust, tretja oseba na dod.lež, 20% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust OPOMBE: odbitek za nočitev z zajtrkom 
4€ na dan 

IZENAČIMO
CENO

Crikvenica, hotel Esplanade****+

LEGA: od morja ga loči obalna cesta; 600m od centra mesta
PLAŽA: mestno kopališče (doplačilo); peščena, prodnata; 20 m
SOBE: SAT TV, telefon, prha/wc, delno balkon; klima, SAT TV, sef, mini bar
STORITEV: samopostrežni zajtrk
OPIS: restavracija, aperitiv bar, letna terasa s plesno glasbo, TV salon, menjalnica, dvigalo, parkirišče
ŠPORTNA PONUDBA: v bližini: namizni tenis, odbojka na mivki, vodni športi; v ceno so vljučene tudi wellness storitve 
wellness centra - masaže na vprašanje; zunanji bazen z ležalniki in senčniki
DOMAČE ŽIVALI: niso dovoljene 
OPOMBE: omejeno število brezplačnih parkirišč; hotel je bil v letu 2017 v celoti obnovljen

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2-5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: prijava gosta 1€ po osebi, otroška posteljica 5€ na dan, za krajše bivanje 10%  
POPUSTI:  otrok 3.leta  na osn.ležišču 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popustotroci do 3.leta brezplačno, 

CENA VKLJUČUJE TUDI: uporaba zunanjega bazena in savne

brezplačno do 3.leta
20% do 31.01.

v terminu 16.06.-11.09. - 15%

15% do 28.02.
v terminu 16.06.-11.09. - 10%
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LEGA: v Selcah, v samem središču, le nekaj metrov od morja;
PLAŽA: 200 m od prodnate in peščene plaže;
NASTANITEV: SOBE: obnovljene in novo urejene, klima, prha, wc, SAT-TV, sušilec za lase, mini bar, telefon, 
večina sob z balkonom; enoposteljne sobe so v mansardi hotela in imajo francosko ležišče (1,6 m);
INTERNET:  brezplačen wi-fi 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, taverna, pivnica, aperitiv bar, kavarna, internetni kotiček, butik; prostor za fitnes / 
telovadnica, masažno lepotni center, savna, salon, masaža, spa in wellness center;
OPOMBE: parkirišče ob doplačilu; domače živali so dovoljene.

  Crikvenica - Selce - hotel Selce***+
brezplačno do 6.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/6/7 TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ 
DOPLAČILA: krajše bivanje 20%, domača žival 7€ na dan, parkirišče do 15.06. in od 16.09. 5€ na dan, v ostalih sezonah 10€ na dan 
(rezervacija ni možna) POPUSTI:  otrok od 6. do 12.leta na dod.lež. 50% popust, tretja otrok do 6.leta na dod.lež. brezplačno, 
oseba na dod.lež. 30% popust; otrok do 6.leta na osn.lež. 50% popust, otrok 6-12 na osn.lež.30% popust, odbitek za nočitev z 
zajtrkom 4€ na dan OPOMBE: popust za hitro prijavo velja izključno ob upoštevanju minimalnega bivanja po sezonah 

10% do 30.04.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0.70€ na 
dan  DOPLAČILA: domače živali 10€ na dan, 1/1 soba 40% POPUSTI: od 4  do 12. leta otrok do 4 leta brez uslug brezplačno,  
na dod.lež. 50% popust,  tretja oseba na dod.lež. 30% popust, v  družinski sobi: drugi otrok 4-12 60% popust, tretja oseba na 
dod.lež. 40% popust, odbitek za nočitev zajtrk 3€ na dan po osebi

  Crikvenica - Selce - Penzion Selce **
brezplačno do 4.leta

LEGA: v Selcah, tik ob morju, le 100 metrov od središča mesta;
PLAŽA: 30 m od glavne prodnate in peščene plaže; v bližini se nahaja tudi plaža za pse;
NASTANITEV: v pansionu se nahaja 22 sob; sobe so opremljene s klimo in brezžičnim internetom, so brez balkonov in 
so obrnjene na park ali morsko stran; tipi sob:  soba z zakonsko posteljo (1/2), možni tudi ločeni ležišči, 25 m2; soba z 
zakonsko posteljo in pomožnim ležiščem za 1 osebo (1/2+1), 28 m2; soba z zakonsko posteljo in pogradom 1/2+2, 
32m2;
INTERNET:  brezplačen wi-fi,
STORITEV:  samopostrežni zajtrk, večerja z izborom 5 menijev (juha, solata in sladice samopostrežne)
OPIS: v hotelu se nahaja pensionska in a la cate restavracija, recepcija in bar;
OPOMBE: ker se penzion nahaja znotraj cone za pešce, v sklopu hotela ni parkirnih mest; avto lahko parkirate na 
drugi lokaciji, cca 100 m od pansiona in se plača 50 kn na dan, ali pa si sami poiščete parkirišče na ulici; domače živali 
so dovoljene (doplačilo).

 

LEGA: v začetku mesta, 500 m od centra mesta, ob morju;
PLAŽA: urejena betonska, prodna;  100 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, telefon, SAT-TV; balkon, klima, mini bar, sef
INTERNET: wi-fi na recepciji brezplačno;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS: klimatizirana restavracija, terasa, aperitiv bar, terasa, kavarna, TV salon, savna, solarij, masaža, kozmetični 
salon, trafika, menjalnica, dvigalo, možnost pranja perila, sef na recepciji, parkirišče, garaža, restavracija na plaži; 
športna ponudba: 2 zunanja bazena, (za plavalce in neplavalce), notranji bazen (zaprt od 15.6. do 15.9.) s hotelskim 
wellnessom, otroška igralnica, v bližini otroško igrišče, vodni športi, izposoja koles, organizirani izleti, potapljanje;
OPOMBE: doplačilo za parkirišče (pri hotelu Slaven) domače živali niso dovoljene; hotel je bil leta 2016 popolnoma 
obnovljen (nekdanji hotel Varaždin)

Crikvenica - Selce - hotel Katarina **** brezplačno do 12.leta

15% do 28.02.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2-5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: prijava gosta 1€ po osebi, single use 70%, otroška posteljica 5€ na dan, za krajše 
bivanje 10%  POPUSTI:  tretja oseba na dod.lež, 20% otroci do 3.leta brezplačno, prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, 
popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust v sobi 1/2+2: dva otrok do 12.leta z dvema odraslima brezplačno, tretja 
odrasla oseba na dod.lež. brezplačno, četrta in peta oseba na dod.lež. 50% popust OPOMBE: odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ 
na dan 

IZENAČIMO
CENO

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-11.09. - 15%

15% do 28.02.
v terminu 16.06.-11.09. - 10%

 AKCIJA 10%
18.04.-21.04., 19.06.-23.06.

združljivo s hitro prijavo
CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo pri večerji iz šankomata - neomejeno točeno belo in rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda)
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Crikvenica - apartmajska hiša Vil ***

Crikvenica - apartmaji Matija ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,  min 4 dni, v terminu 25.06.-27.08.. min 7 dni, prihodi ob sobotah  TURISTIČNA TAKSA: 
vključena v ceno  DOPLAČILA:  prijava gosta na licu mesta 5€ po osebi, krajše bivanje 30%, otrok do 5.leta brez ležišča 6€ na dan, 
klima 5€ na dan na licu

LEGA: 500 m do centra mesta;
PLAŽA: prodnata 350 m;
NASTANITEV: APARTMA: 2+1 pax: v pritličju: ena spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor s kuhinjo, kopalnica s 
tušem in WC-jem, SAT TV, klima (doplačilo neposredno lastniku apartmaja);
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: v bližini restavracije (300 m), trgovine  (500 m);
OPOMBE: zagotovljeno parkirišče na dvorišču; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,  min 5/7 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA:  prijava gosta na licu 
mesta 3€ po osebi, krajše bivanje 30%, otrok do 5.leta brez ležišča 6€ na dan, 

Crikvenica - Dramalj - apartma Niko ***

LEGA: 4 km do centra Crikvenice
PLAŽA: prodnata 70 m;
NASTANITEV: APARTMA: 1/2+(1): v pritličju:enoprostorski apartma z zakonsko posteljo, dodatnim ležiščem, 
kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, SAT TV, klima (doplačilo,če se koristi); kopalnica, terasa s pogledom na morje, 
1/4+(1): dve spalnici (ena z dodatnim ležiščem), kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica, terasa s pogledom na morje, SAT 
TV, klima (doplačilo, če se koristi)
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: v bližini restavracije (300 m), trgovine  (500 m); skupni žar na dvorišču
OPOMBE: zagotovljeno parkirišče na dvorišču; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,  min 4 dni, v terminu 25.06.-27.08. ob sobotah min 7 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena 
v ceno  DOPLAČILA:  prijava gosta na licu mesta 5€ po osebi, krajše bivanje 30%, otrok do 5.leta brez ležišča 6€ na dan, klima 5€ 
na dan na licu

Crikvenica - apartma Siniša***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/5/7 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA:  prijava gosta na 
licu mesta 2€ po osebi, krajše bivanje 30%, otrok do 5.leta brez ležišča 6€ na dan, klima 5€ na dan na licu

LEGA: Crikvenica, 400 m od centra mesta
PLAŽA: prodnata; 250m
STORITEV: najem apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2+2: spalnica, kuhinja z jedilnico in dnevnim prostorom, kjer je kavč za dve osebi, kopalnica, 
SAT TV, klima (doplačilo), terasa; apartma je lepo opremljen in ima novo opremo
OPIS: od najbližje trgovine so apartmaji oddaljeni cca. 200m in od restavracije cca. 200m.
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

LEGA: Crikvenica, 2 km do centra mesata
PLAŽA: prodnata, skalnata, betonirana, 150m
STORITEV: najem apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2 in 1/2+1: v mansardi, saplnica, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in enim 
dodatnim ležiščem pri 1/2+1, kopalnica, skupna terasa pred hišo; 1/2+2: v mansardi: spalnica, dve ležišči v dnevnem 
prostoru s kuhinjo z jedilnim kotom, kopalnica, pogled na morje, terasa vsi apartmaji so klimatizirani s SAT TV, v kuhinji imajo 
tudi mikrovalovno pečico in so lepo opremljeni; klima vključena v ceno
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: od najbližje trgovine so apartmaji oddaljeni cca. 50m, do restavracije cca 100 m, blizu vse potrebne infrastrukture. 
Oprema v apartmajih je nova
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e 7rezervacije@mojcenter.net

 AKCIJA 7=6
01.01.-02.07., 27.08.-31.12.

 AKCIJA 7=6
01.01.-25.06., 27.08.-31.12.

IZENAČIMO
CENO
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Crikvenica - Selce - Kamp Uvala Slana - mobilne hišice ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,  min 2/4 dni  TURISTIČNA TAKSA: plačilo na licu  DOPLAČILA:  prijava gosta na 
licu mesta 1,10€, 

LEGA: 300 m od centra Selc, ob plaži;
PLAŽA: prodnata delno betonirana, 50 m, od paviljonov 100 m;
NASTANITEV: SOBE (hotel): kopalnica (prha/WC), večinoma pogled na morje in balkon, sobe v hotelu so s SAT TV 
in klimo in so obnovljene; sobe v depandansi so obnovljene s SAT TV in klimo
INTERNET: WI-FI internet na recepciji hotela Slaven brezplačno; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji iz šankomata
OPIS: restavracija, aperitiv bar, picerija, terasa z živo glasbo v poletnih mesecih, internetni kotiček (doplačilo), 
športna ponudba: na plaži možnost vodnih športov;
OPOMBE: nevarovano brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo); hotel Slaven je bil obnovljen v 
letu 2013, sobe v pavilijonih so delno obnovljene (novo pohištvo, vse sobe v nekdanjih pavilijonih so prenovljene in 
so v ceniku kot depandansa Slaven

  Crikvenica - Selce - hotel Slaven ***, depandansa Slaven ***
brezplačno do 12.leta

  Crikvenica - Selce - hotel penzion Klek ***
brezplačno do 4.leta

LLEGA: v središču mesta, na rivi;
PLAŽA: 100 m; prodnata mestna plaža;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, kopalnica prha/wc, mini bar, wi-fi;
INTERNET:  brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja z izborom 5 menijev (juha, solata in sladice samopostrežne)
ŠPORTNA PONUDBA: v okolici bližnjih hotelov v Selcah;
OPIS: proti plačilu možnost uporabe garaže, ogrevanje, prenosna klimatska naprava, uporaba pralnega stroja, 
privez za čoln;
OPOMBE: parkirišče proti doplačilu; domače živali so dovoljene.

LEGA: na mirni lokaciji v kraju Selce pri Crikvenici. Kamp je povezan s središčem Selc, do katerega pridete v nekaj 
minutah prijetnega sprehoda ob Jadranskem morju.
PLAŽA: 300-350m; prodnata
INTERNET: brezplačen wi-fi; v sklopu recepcije in na posameznih lokacijah v kampu
STORITEV: najem mobilne hišice
MOBILNE HIŠICE: 1/4+1 hišica salumbra superior: 2 spalnici: 1 spalnica s francoskim ležiščem 160x200, druga 
spalnica z dvema posteljama, peta oseba spi na dodatnem ležišču v osrednjem prostoru/polno opremljeni kuhinji, 
kopalnica s tušem in wcjem, pokrita terasa; 1/4+1 hišica salumbra premium: 2 spalnici: 1 spalnica s francoskim 
ležiščem 160x200, druga spalnica z dvema posteljama, peta oseba spi na dodatnem ležišču v osrednjem 
prostoru/polno opremljeni kuhinji, kopalnica s tušem in wcjem, pokrita terasa, jakuzzi na terasi;
OPIS: trgovina, restavracija, kavarna, namizni tenis, otroško igrišče.
OPOMBE: brezplačno parkirišče, poraba vode, elektrike in plina v ceni; posteljnina in brisače za 1 teden. Menjava na 
osmi dan. Dodatna menjava se plačuje, domače živali niso dovoljene

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V CRIKVENICI?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2-5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: prijava gosta 1€ po osebi, single use 70%, otroška posteljica 5€ na dan, za krajše 
bivanje 10%  POPUSTI:  drugi otrok do 6.leta  na brez lež. otroci do 3.leta brezplačno, prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, 
50% popust-na vprašanje, tretja oseba na dod.lež, 20% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust OPOMBE: odbitek za 
nočitev z zajtrkom 4€ po osebi na dan  

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo pri večerji iz šankomata - neomejeno točeno belo in rdeče vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda)

depandansa Slaven depandansa Slaven

IZENAČIMO
CENO

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0.70€ na 
dan  DOPLAČILA: domače živali 10€ na dan, 1/1 soba 40% POPUSTI: od 4  do 12. leta otrok do 4 leta brez uslug brezplačno,  
na dod.lež. 50% popust,  tretja oseba na dod.lež. 30% popust, v  družinski sobi: drugi otrok 4-12 60% popust, tretja oseba na 
dod.lež. 40% popust, odbitek za nočitev zajtrk 3€ na dan po osebi

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-11.09. - 15%

15% do 28.02.
v terminu 16.06.-11.09. - 10%

 AKCIJA 10%
18.04.-21.04., 19.06.-23.06.

združljivo s hitro prijavo

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-11.09. - 15%

15% do 28.02.
v terminu 16.06.-11.09. - 10%
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  Novi Vinodolski - family hotel in depandansa Lišanj ****

All inclusive light vključuje:  samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo pri kosilu in večerji iz šankomata 

  Novi Vinodolski - hotel Ruža ***
brezplačno do 7.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min1 dan TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ 
DOPLAČILA: 1/1 soba 30%  POPUSTI:   otrok 7-13 .leta na dod.lež. 50% popust, 13-prvi otrok do 7.leta na dod.lež. brezplačno,
18 30% popust

LEGA: v bližini centra mesta

PLAŽA: prodnata, skalnata
NAMESTITEV: prha/WC, sušilec za lase, mini bar, wi-fi, nekatere balkon
STORITEV: nočitev z zajtrkom
OPIS: restavracija, recepcija, wi-fi na javnih mestih, bar, menjalnica, sef
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži, teniško igrišče
OPOMBA: domače živali so dovoljene (doplačilo)

10% do 28.02.

10% do 31.03.
LEGA: Klenovica, 20 km južno od Crikvenice, 8 km do N.Vinodolski;
PLAŽA: prodnata, peščena do 200 m;
NAMESTITEV: 1/4+2 mobilna hišica TREND: 32m2, dve spalnici, v eni ločena ležišča, kuhinja z jedilnim kotom in 
sedežno garnituro za do 2 osebi, dve kopalnici, klima, lesena terasa s senčniki, sedežno garnituro, grill (na 
vprašanje), TV, mikrovalovna pečica, parkirišče v bližini hišice, oddaljenost od morja 150-250m; 1/4+2 MH QUEEEN 
CAMPAGNA 1/4+2: 38,8 m2: dve spalnici, v eni ločena ležišča, kuhinja z jedilnim kotom in sedežno garnituro za do 2 
osebi, dve kopalnici, klima, lesena terasa s senčniki, sedežno garnituro, grill (na vprašanje), TV, mikrovalovna pečica, 
parkirišče v bližini hišice, oddaljenost od morja 20-70m
INTERNET: brezplačni wi-fi na recepciji kampa;
STORITEV: najem mobilne hišice (ob doplačilu možnost polpenziona);
OPIS: avtokamp se razprostira na 12 hektarjih in je ograjen; recepcija, trgovina, igralnica (biljard, namizni nogomet, 
pikado), otroško igrišče (tobogan, gugalnice, trampolin), novi bazeni: 2 za otroke in 3 za odrasle osebe, vsi s sladko 
vodo, obvezna je kapa za kopanje v bazenih; snack bar, menjalnica, a la carte restavracija; ostala ponudba v centru 
mesta; vodni športi na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo); ob prihodu se plača kavcija v višini 100€, ki 
se vrne vkolikor je hišica predana v brezhibnem stanju; čiščenje znaša 30€, ki ga ni potrebno plačati vkolikor gostje 
sami počistijo hišico; najem posteljnine znaša 6€, vkolikor gostje ne prinesejo svoje posteljnine.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA:turistična taksa in prijava se plačata na licu mesta 
DOPLAČILA: zavarovanje 0,20€ na dan otroška posteljica 3€ na dan, živali 5€ na dan, kavcija 100€ za morebitno škodo na 
inventarju, ki se ob odhodu vrne, 40€ končno čiščenje, posteljnina 6€, polpenzion 16€ na dan, polni penzion 22€ na dan

Klenovica - mobilne hišice Klenovica***

brezplačno do 12.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2-5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ 
na dan, otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: prijava gosta 1€ po osebi, single use 70%, otroška posteljica 5€ na dan, za krajše bivanje 
10%  POPUSTI: otroci do 3.leta brezplačno, prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno (dva otroka do 12.leta v sobi 1/2+2  family 
z dvema odraslima brezplačno), tretja oseba na dod.lež, v sobi 1/2+1 20% popust,  v sobi 1/2+2 40% popust, otrok do 12.leta na 
osn.lež. 30% popust

LEGA: nekaj minut do centra mesta, ob morju;
PLAŽA: urejena; betonska, prodnata, skalnata; 10m;
SOBE: kopalnica s kopalno kadjo ali tušem, sušilec za lase, kabelska TV, klima, Wi-Fi, mini bar, sef, možnost pomožnega ležišča;
soba standard in comfort family soba
STORITEV: all inclusive light
OPIS: restavracija s teraso, wellness, aperitiv bar s plesno teraso, taverna-picerija, kongresna dvorana, manjša soba za sestanke, TV 
salon, menjalnica, dvigalo, možnost uporabe faksa in računalnika, sef na recepciji, otroška igralnica, game room, parkirišče,
ŠPORTNA PONUDBA: notranji bazen z morsko vodo, zunanji bazen z morsko vodo, otroški bazen, aerobika, aqua aerobika, fitnes 
center, mini golf, namizni tenis, kegljišče, na plaži izposoja senčnikov, ležalnikov in športnih rekvizitov, v bližini potapljaški center, 
balinišče, biljard, odbojka na plaži, otroško igrišče, izposoja koles, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče (omejeno število parkirnih mest); živali niso dovoljene

IZENAČIMO
CENO

20% do 28.02.
v terminu 25.06.-11.09. - 15%
velja samo za depandanso

15% do 31.03.
v terminu 25.06.-11.09.. - 10%

 AKCIJA 10%
18.04.-21.04., 19.06.-23.06.

združljivo s hitro prijavo

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2 dni, v sezoni min 7 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: prijava 
gosta 1€ po osebi, na licu mesta, DOPLAČILO: 5 odrasla oseba 10€ na dan, domače živali 15€ po osebi na dan 
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LEGA: 500 m od mesta Omišalj, ob morju;
PLAŽA: betonska, skalnata, prodnata, 50-100 m;
NASTANITEV: SOBE: telefon, SAT-TV, prha/wc, večina s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi v preddverju hotela;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, s pijačo pri večerji iz šankomata
OPIS: restavracija, aperitiv bar, kavarna, room service, TV salon, frizerski salon, kozmetični salon, 
masaža, menjalnica, možnost pranja perila, sef na recepciji, parkirišče, v bližini diskoteka, restavracija na 
plaži; športna ponudba: teniško igrišče, namizni tenis, mini golf, biljard, otroško igrišče, vodni športi, 
jahanje, košarka, odbojka;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:   TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-vsak dan, min. 5 dni 
18 0,70€, DOPLAČILA:  za 1/1 sobo 30%, krajše bivanje 20% POPUSTI:  otroci do 7. leta brez ležišča 
brezplačno, otrok 2-7 na dod.lež 50% popust, otrok 7-14 let na dod.lež. 30% popust, na osn.lež. do 14.leta 20% 
popust, tretja oseba 10% popust

Otok Krk - Omišalj - hotel Adriatic **, depandanse Marina/Primorka ** 10% do 30.03.
velja pri min bivanju 7 noči

Otok Krk - Omišalj - hotel Delfin *** 
brezplačno do 12.leta

Otok Krk - Omišalj - mobilne hišice kamp Omišalj *****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:   TURISTIČNA TAKSA: na vsak dan, min. 7 dni, krajše bivanje na vprašanje 
licu mesta, DOPLAČILA:  domača žival 15€ na dan 5.odrasla oseba v mobilni hišici 8€ na dan, prijava 1€ na dan 
OPOMBE: cena vključuje namestitev 4 odraslih oseb in 2 otrok do 12.leta; 

LEGA: tik ob morju, v mirnem in košatem naravnem okolju, nedaleč od zgodovinskega mesteca Omišlja, v 
zalivu Pušća se nahaja kamp Omišalj, ki se razprostira na 8 ha mediteranskega rastlinskega sveta;
PLAŽA; osrednji prodnati zaliv s peščenimi deli se razprostira vzdolž celega čudovitega zaliva Pušća;
NAMESTITEV: nove mobilne hiške v neposredni bližini morja, tipa DELUX, PREMIUM in GOLD v velikosti 
34,40 m2. Namenjene so za 4 odrasle in 2 otroka do 12 let starosti: 2 ločeni spalnici s kopalnico, dnevna soba s 
popolnoma urejeno kuhinjo, prostorna pokrita terasa, klima.
INTERNET: brezplačen wifi;
STORITEV: najem;
OPIS: Kamp Omišalj je novourejeni kamp v bližini Omišalja na otoku Krku z novimi mobilnimi hišicami.
Recepcija, osrednji del z restavracijo in čudovitim pogledom na morje, trgovino in bazenom, golf igrišče, mini 
golf, multifunkcijsko igrišče za košarko, nogomet, badbinton, odbojka na mivki, dnevne in večerne animacije za 
otroke in odrasle. Kamp ima ograjen prostor za sprehajanje psov.
OPOMBE: domače živali so dovoljene v MH Premium in Gold (doplačilo). Brezplačno parkirišče.

LEGA: 1 km od centra mesta, tik ob morju;
PLAŽA: peščena, prodnata, betonska, skalnata, 5 m;
SOBE: SAT-TV, telefon, klima, prha/wc, balkon;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, plesna terasa; menjalnica, dvigalo, možnost pranja perila, sef na recepciji, 
parkirišče; v bližini: nocni klub, diskoteka, restavracija na plaži;
ŠPORTNA PONUDBA: namizni tenis, biljard; v bližini: balinišče, teniško igrišče, odbojka na plaži, vodni športi, 
otroško igrišče, organizirani izleti, izposoja koles, potapljanje;
OPOMBE: dovoljene manjše živali (doplačilo).

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2-5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ DOPLAČILA: prijava gosta 1€ po osebi, single use 70%, otroška posteljica 5€ na dan, za krajše 
bivanje 10%  POPUSTI: tretja oseba na dod.lež. 20% otroci do 3.leta brezplačno, prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, 
popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust 

IZENAČIMO
CENO

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-11.09. - 15%

15% do 28.02.
v terminu 16.06.-11.09. - 10%

 AKCIJA 10%
18.04.-21.04., 19.06.-23.06.

združljivo s hitro prijavo

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 2 dni, v sezoni min 7 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: prijava 
gosta 1€ po osebi, na licu mesta, DOPLAČILO: 5 odrasla oseba 10€ na dan, domače živali 15€ po osebi na dan 
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Otok Krk - Njivice - hotel Miramare ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po 
osebi na dan, otroci 12-18 let 0,70€ POPUSTI: otrok do 2.leta brez ležišča brezplačno, otrk 2-12 brezplačno z plačilom 
pavšala za hrano 24€ na dan, tretja oseba  na dod.lež. plača 36€ na dan

10% do 31.03.

LEGA: v središču Njivic; 30m iz centra

PLAŽA: prodnata, betonirana, peščena, 20m
NAMESTITEV: klima, SAT TV, kad/prha, WC, balkon, pogled na morje, brezplačen wi-fi
STORITEV: nočitev z zajtrkom oz. polpenzion
OPIS: recepcija, restavracija, bar, trgovine, parkirišče (doplačilo)
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži, tenis, najem skuterja keglanje, najem kolesa, mini golf, najem vodnih 
rekvizitov, namizni tenis 

LEGA: na manjši vzpetini, med hrasti, 400 m od mesta Njivic, dve zgradbi sta povezani s hodnikom;
PLAŽA: prodnata, betonska, 100 m;
NASTANITEV: SOBE: standard in superior: moderno opremljene, telefon, SAT-TV, mini bar, klima; sobe comfort se 
nahajajo v stavbi nekdanjega hotela Beli Kamik II., superior pa v stavbi Beli Kamik I;
INTERNET: brezplačen wi-fi internet v celem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji iz šankomata
OPIS: restavracija, aperitiv bar, kavarna, internet caffe, kozmetični salon, dvigalo, sef na recepciji, možnost uporabe 
računalnika, parkirišče; hotelski prostori so klimatizirani, TV salon; ločeni recepciji za sobe standard in superior; Kids 
Club - animacija za otroke; športna ponudba: vodni športi, izposoja koles, v neposredni bližini hotela je športni 
center: surfanje, jadranje, tenis, mini golf, balinišče;
OPOMBE: brezplačno parkirišče ter novozgrajeno parkirišče za goste hotela (40 parkirnih mest pod videonadzorom - 
extra doplačilo 3,5 EUR/dan); domače živali niso dovoljene; hotel je obnovljen.

Otok Krk - Njivice - Aminess Magal hotel *** - ex Beli Kamik *** brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/4 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: krajše bivanje 20% 
POPUSTI: ,  otrok od  en otrok do 7. leta na dod.lež. brezplačno, v času trajanja akcij otrok do 14.leta na dod.lež. brezplačno
7. do 14. leta na dod.lež. 50% popust, drugi otrok do 14.leta z dvema odraslima  50% popust (HA2J), na osn.lež. do 7 leta 50% 
popust, 7-14 na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom zadnji dve sezoni 5€, 
ostale sezone 3€

CENA VKLJUČUJE TUDI: pijačo pri večerji iz šankomata (namizno vino, točeno pivo, sokovi, voda)

LEGA: tik ob morju, 300 m od centra Njivic;
PLAŽA: prodnata, betonska, 10 m; dostopna invalidom; možnost najema senčnikov in ležalnikov;
NASTANITEV: SOBE: klima, moderno opremljene, SAT-TV, radio, telefon, minibar, prha/kad, wc, fen, delno 
balkon, možnost sob za nekadilce; večina sob na park stran ima balkon, le nekatere sobe na morsko stran imajo 
balkon;
INTERNET: wi-fi in žični internet na recepciji in v sobah brezplačno;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: skupni prostori klimatizirani, restavracija, aperitiv bar, kavarna, TV salon, dvigalo, sef na recepciji, frizerski 
salon; športna ponudba: vodni športi, izposoja koles, v bližini: športni center: surfanje, jadranje, tenis, mini golf, 
balinišče;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; odličen hotel na zelo dobri lokaciji.

Otok Krk - Njivice - Aminess Veya hotel *** - ex hotel Jadran ***
brezplačno do 14.leta

CENA VKLJUČUJE TUDI: pijačo pri večerji iz šankomata (namizno vino, točeno pivo, sokovi, voda)

15% do 31.01.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

 AKCIJA 10%
02.05.-26.05.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/4 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: krajše bivanje 20% 
POPUSTI: ,  otrok od  en otrok do 7. leta na dod.lež. brezplačno, v času trajanja akcij otrok do 14.leta na dod.lež. brezplačno
7. do 14. leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. do 7 leta 50% popust, 7-14 na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% 
popust, odbitek za nočitev z zajtrkom zadnji dve sezoni 5€, ostale sezone 3€

IZENAČIMO
CENO

10% do 28.02.

15% do 31.01.

10% do 28.02.

 AKCIJA 10%
02.05.-26.05.
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LEGA: v mirnem delu Malinske, v objemu borovega gozda, 400 m od centra Malinske;
PLAŽA: peščena, prodnata, betonska, skalnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: obnovljene, telefon, SAT-TV,sef, mini bar, klima, večina balkon, nekatere s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi, internetni kotiček;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, pijača pri večerji (vino, pivo, sok, mineralna voda);
OPIS: restavracija, aperitiv bar, letna terasa z živo glasbo, restavracija na plaži, nočni klub, 4 kongresne dvorane, 3 
manjše sobe za sestanke, prostori za nekadilce, TV salon, možnost sob za nekadilce, savna, masaža, solarij, 
kozmetični salon, menjalnica, sef na recepciji, možnost pranja perila, dvigalo; športna ponudba: fitnes center, 
potapljaški center, teniško igrišče, izposoja koles, vodni športi;
OPOMBE: parkirišče in garaža (doplačilo); domače živali so dovoljene (po predhodnem dogovoru, doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 3 dni, v sezoni  min. 4 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,50€ na dan, otroci 12-
18 0,75€, DOPLAČILA: otroška posteljica 7€, domače živali 15€ na dan, parkirišče 5€ na dan, garaža 10€ na dan, krajše bivanje 
20%   POPUSTI: , na osn.lež. 30% popust, otrok 12-18 50% popust, tretja oseba 30% prvi otrok do 12.leta brezplačno
popust,akcije so združljive s hitro prijavo 15% in 10%

Otok Krk - Malinska - hotel Malin **** brezplačno do 12.leta

Cena vključuje še: vstop v wellness center, vstop v notranji bazen, zunanji bazen, 
otroški bazen, animacijo za otroke (01.06.-01.09.)  - mini club 4-12let, teen club -12-17let, 
manjši prigrizki, sokovi in sladoled v času animacije, aqua aerobika za odrasle, torba za plažo z 
brisačo (velja le za sobe na morsko stran in družinske sobe) 

20% do 31.12.

AKCIJA 5% min 3 noči

08.01.-13.04., 15.10.-23.12.

15% do 28.02.

AKCIJA 5% min 5 noči

14.04.-17.06., 17.09.-14.10.
Otok Krk - Malinska - apartmajsko naselje Lavande **

LEGA: Krk, Malinska, 1 km iz centra mesta;
PLAŽA: 200 m, prodnata, skalnata, betonirana;
NASTANITEV: APARTMAJI: (2+2): dvoposteljna spalnica, kuhinja, dnevni prostor z 2 dodatnima ležiščema, 
kopalnica, TV, balkon ali terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: apartmajsko naselje Lavande se nahaja na mirni lokaciji v prelepem mediteranskem parku v bližini 
plaže, ki ponuja veliko možnosti za šport in zabavo;
OPOMBE: brezplačno parkirišče v sklopu nastanitve; domače živali so dovoljene. preprosta namestitev

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.3/5 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po 
osebi na dan, otroci 12-18 let 0,70€  DOPLAČILO: domače živali 8€ na dan na licu POPUSTI: otrok do 3.leta brez ležišča 
brezplačno

brezplačno do 3.leta

AKCIJA 5% min 5 noči

18.06.-08.07., 27.08.-17.09.

Otok Krk - Malinska - Blue Waves Resort****

LEGA: novozgrajen resort se nahaja ob plaži, s centrom Malinske je povezan z 2 km dolgo sprehajalno potjo; sestoji 
se iz treh objektov, ki imajo vsak po največ tri nadstropja;
PLAŽA: prodnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: (dvoposteljna standard): 18 m2, zakonsko ležišče, klima, SAT-TV, telefon, minibar, sef 
(doplačilo), kad/WC, sušilec za lase; pogled na park; nekatere s francoskim balkonom; dodatno ležišče ni možno; 
(dvoposteljna superior): 24 m2, zakonsko ležišče, klima, delovna miza, kavč, SAT-TV, telefon, minibar, sef (doplačilo), 
prha ali kad/WC, sušilec za lase; morska stran; balkon, terasa ali manjši francoski balkon;  (junior suite): 30 m2, 
zakonsko ležišče, klima, telefon, dnevni prostor v katerem je SAT-TB, kavč, minibar, sef (doplačilo), kad ali prha/WC, 
sušilec za lase; spalni prostor je ločen od dnevne sobe in kopalnice; večina sob ima balkon, teraso ali mali francoski 
balkon; sobe so na morsko stran ali na bazen z zelenimi površinami; dnevni prostor se lahko koristi kot spalnica za 1 
osebo (ležišče je kavč); 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: dve restavraciji, lobby bar, bar ob bazenu in bar na plaži; wellness center: notranji bazen z jacuzzijem, 
brezplačni ležalniki, senčniki in brisače ob bazenih, savna, fitnes, dve sobi za masaže; dva zunanja bazena, otroški 
bazen, otroški kotiček za igranje, parkirišče, garaža s 50 parkirnimi mesti; mini klub in dnevni program za otroke 4-12 
let (nekajkrat tedensko v juliju in avgustu); živa glasba (nekajkrat tedensko v juliju in avgustu);
OPOMBE: brezplačno parkirišče, garaža s 50 parkirnimi mesti; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min.  2/3/4 dni, krajše ali daljše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: plačilo na licu mesta  
DOPLAČILA: krajše bivanje 20% POPUSTI:  prvi otrok do 12. leta v sobi 1/2+1 superor brezplačno, dva otroka do 12.leta v sobi 1/2+2 
suita brezplačno, otrok 12-18 na dod.lež v sobi 1/2+2 70% popust, tretja oseba 30% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 50% popust, 12-18 
30% popust OPOMBA: v dvoposteljnih sobah dodatno ležišče ni možno

brezplačno do 12.leta

10% do 31.03.

V ceni tudi 
- vstop v notranji bazen in wellness

ne spreglejte

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

10% do 30.04.

IZENAČIMO
CENO

prijava do 01.05.

za bivanje do 14.04.-19.06. in 12.09.-29.10.

www.mojcenter.net

POIŠČITE APARTMA PO VAŠIH ŽELJAH

https://www.mojcenter.net/sl/apartma/ skenirajte kodo za dostop do ponudbe

Otok Krk - Šilo - apartmaji Majcen ***
brezplačno do 3.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min. 4 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za 
krajše bivanje 30%,   prijava (na licu mesta): 3€ POPUSTI: prvi otrok do 3. leta brezplačno

LEGA: Krk, Šilo, 150m od morja;
PLAŽA: prodnata in kamnita plaža 150 m, peščena plaža 500m
APARTMAJI: ((1/4 APP): dve spalnici, dnevna soba, kuhinja, kopalnica/wc, SAT TV, balkon: klima; pralni 
stroj, pomivalni stroj; možnost dodatnega ležišča (app 1/4+1 v ceniku)
OPIS: hIša Majcen se nahaja v Šilu, od morja je oddaljena 100m, od plaže 150m, od trgovine in restavracije 
100m, gostom je na voljo uporaba grila na vrtu, parkirišče;
OPOMBE: živali dovoljene (doplačilo), menjava brisač, kuhinjskih krp in posteljnine 1 x tedensko. Prihod po 
16.00 uri, odhod do 10.00 ure.;
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min. 4 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za 
krajše bivanje 30%,   prijava (na licu mesta): 3€ POPUSTI: prvi otrok do 3. leta brezplačno

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min. 4 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za 
krajše bivanje 30%,   prijava (na licu mesta): 3€ POPUSTI: prvi otrok do 3. leta brezplačno

LEGA: Krk, Šilo, 350m od morja;
PLAŽA: peščena, prodnata, delno betonirana, 350m;
APARTMAJI: (1/2+1 APP); spalnica z dodatnim ležiščem za eno osebo, dnevna soba, kuhinja, kopalnica/wc, 
SAT TV, balkon; (1/4 APP): dve spalnici, dnevna soba, kuhinja, kopalnica/wc, SAT TV, balkon:
OPIS: hIša Dvorničič se nahaja v Šilu, od morja oddaljena 350m, od plaže 350m, od trgovine in restavracije 
300m, gostom je na voljo uporaba grila na vrtu, parkirišče;
OPOMBE: živali dovoljene (doplačilo), menjava brisač, kuhinjskih krp in posteljnine 1 x tedensko. Prihod po 
16.00 uri, odhod do 10.00 ure.;

Otok Krk - Šilo - apartmaji Zorica ***

Otok Krk - Šilo - apartmaji Dvorničič ***

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA KRKU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

Otok Krk - Šilo - apartmaji Balent ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min. 4 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za 
krajše bivanje 30%,   prijava (na licu mesta): 3€ POPUSTI: prvi otrok do 3. leta brezplačno

LEGA: otok Krk, Šilo, 300m od centra mesta
PLAŽA: peščena, prodnata, delno betonirana; 220m
STORITEV: najem apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/4: dve spalnici, kuhinja z jedilnico in  dnevnim prostorom, kopalnica, SAT TV, 
klima, balkon ali terasa; 1/4: dve spalnici, kuhinja z jedilnico in  dnevnim prostorom, kjer je kavč za eno osebo, 
kopalnica, SAT TV, klima, balkon ali terasa;
OPIS: od najbližje trgovine so apartmaji oddaljeni cca. 150m. Gostom je na voljo skupni žar na dvorišču; parkirišče 
ob hiši 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

brezplačno do 3.leta

brezplačno do 3.leta

brezplačno do 3.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

LEGA: otok Krk, Šilo, 70 m od centra mesta
PLAŽA: peščena, prodnata, delno betonirana; 50m
STORITEV: najem  apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/4APP: dve spalnici, kuhinja z jedilnico in dnevno sobo, kopalnica, SAT TV, klima, 
balkon ali terasa; 1/4+1APP: dve spalnici, v eni spalnici dodatno ležišče za peto osebo, kuhinja z jedilnico in 
dnevno sobo, kopalnica, SAT TV, klima, balkon ali terasa
OPIS: apartmaji so od centra mesta oddaljeni cca. 70m, gostom je na voljo skupni žar na vrtu, parkirišče ob hiši
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; prihod v apartma po 16.00 uri, odhod do 10.00 ure

IZENAČIMO
CENO
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LEGA: v mirnem okolju med borovci, v bližini zaliva Dražica, 800 m od centra mesta, tik ob morju;
PLAŽA: prodnata, betonska, skalnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: (Dražica) klima, SAT-TV, telefon, hladilnik, prha/wc, fen; 
INTERNET: brezplačen wi-fi; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: hotelska restavracija, a la cart restavracija s plesno teraso, klimatiziran kavni bar, cocktail bar, nočni bar, 
pivnica; TV salon; kozmetični salon, masaža; dvigalo, menjalnica, možnost pranja perila, sef na recepciji; športna 
ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, vodni tobogan, fitnes, namizni tenis, biljard, 3 teniška igrišča, badminton, mini 
golf, izposoja koles, vodni športi;
OPOMBE:  parkirišče v ceni; domače živali niso dovoljene.

Otok Krk - Krk - hotel Dražica ***
brezplačno do 12.leta

Hrvaška - Kvarner

15% do 28.02..

AKCIJA 15% min 3 noči
01.04.-14.04., 18.04.-29.04., 02.05.-25.05.,29.05.-03.06., 10.09.-31.10.

Cena vključuje še celo sezono: pijačo pri večerji iz šankomata - rdeče in belo vino, pivo, sokovi, mineralna voda;

Otok Krk - Krk - Vila Lovorka***
brezplačno do 12.leta

LEGA: v mirnem okolju med borovci, v bližini zaliva Dražica, 800 m od centra mesta, tik ob morju;
PLAŽA: prodnata, betonska, skalnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: (Lovorka) 50 m od hotela Dražica; obnovljene sobe v letu 2003, kopalnica, klima, SAT-TV, 
telefon, hladilnik, fen; 
INTERNET: brezplačen wi-fi; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: hotelska restavracija, a la cart restavracija s plesno teraso, klimatiziran kavni bar, cocktail bar, nočni bar, 
pivnica; TV salon; kozmetični salon, masaža; dvigalo, menjalnica, možnost pranja perila, sef na recepciji; športna 
ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, vodni tobogan, fitnes, namizni tenis, biljard, 3 teniška igrišča, badminton, mini 
golf, izposoja koles, vodni športi;
OPOMBE:  brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

Otok Krk - Krk - Villa Tamaris***
brezplačno do 12.leta

LEGA: v mirnem okolju med borovci, v bližini zaliva Dražica, 800 m od centra mesta, tik ob morju;
PLAŽA: prodnata, betonska, skalnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: (Tamaris) obnovljene sobe v letu 2003, klima, SAT-TV, hladilnik, telefon, fen, prha/wc;
INTERNET: brezplačen wi-fi; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: hotelska restavracija, a la cart restavracija s plesno teraso, klimatiziran kavni bar, cocktail bar, nočni bar, 
pivnica; TV salon; kozmetični salon, masaža; dvigalo, menjalnica, možnost pranja perila, sef na recepciji; športna 
ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, vodni tobogan, fitnes, namizni tenis, biljard, 3 teniška igrišča, badminton, mini 
golf, izposoja koles, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

AKCIJA 10% min 3 noči

06.06.-15.06.

Cena vključuje še celo sezono: pijačo pri večerji iz šankomata - rdeče in belo vino, pivo, sokovi, mineralna voda;

Cena vključuje še celo sezono: pijačo pri večerji iz šankomata - rdeče in belo vino, pivo, sokovi, mineralna voda;

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

10% do 31.03..

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:vak dan, min. 3 dni, v  sezoni min 4 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: 
parkirišče 4€ na dan, za krajše bivanje 30%, otroška posteljica 7€ na dan, kosilo z eno pijačo 14€ na dan POPUSTI: prvi otrok do 
12.leta na dod.lež.brezplačno, v sobi 1/2+2 dva otroka do 12.leta brezplaćno,  12-18 let 20% popust, na osn.lež. do 12.leta 30% 
popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 25.05.-09.09.- 7€ dan, v ostalih terminih 5€

15% do 28.02..

10% do 31.03..

15% do 28.02..

10% do 31.03..

IZENAČIMO
CENO

AKCIJA 15% min 3 noči
01.04.-14.04., 18.04.-29.04., 02.05.-25.05.,29.05.-03.06., 10.09.-31.10.

AKCIJA 10% min 3 noči

06.06.-15.06.

AKCIJA 15% min 3 noči
01.04.-14.04., 18.04.-29.04., 02.05.-25.05.,29.05.-03.06., 10.09.-31.10.

AKCIJA 10% min 3 noči

06.06.-15.06.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:vak dan, min. 3 dni, v  sezoni min 4 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: 
parkirišče 4€ na dan, za krajše bivanje 30%, otroška posteljica 7€ na dan, kosilo z eno pijačo 14€ na dan POPUSTI: prvi otrok do 
12.leta na dod.lež.brezplačno, v sobi 1/2+2 dva otroka do 12.leta brezplaćno,  12-18 let 20% popust, na osn.lež. do 12.leta 30% 
popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 25.05.-09.09.- 7€ dan, v ostalih terminih 5€

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:vak dan, min. 3 dni, v  sezoni min 4 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: 
parkirišče 4€ na dan, za krajše bivanje 30%, otroška posteljica 7€ na dan, kosilo z eno pijačo 14€ na dan POPUSTI: prvi otrok do 
12.leta na dod.lež.brezplačno, v sobi 1/2+2 dva otroka do 12.leta brezplaćno,  12-18 let 20% popust, na osn.lež. do 12.leta 30% 
popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 25.05.-09.09.- 7€ dan, v ostalih terminih 5€
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LEGA: na južni strani Krka, v mestu Punat, v objemu bujnega zelenja 500 m od centra mesta;
PLAŽA: prodnata, betonska, skalnata, 200 m; primerna za otroke (plitvo morje s peščenim dnom ograjeno z 
zaščitno mrežo za plavalce), v bližini nudistična plaža;
NASTANITEV: SOBE: obnovljene, SAT-TV, telefon, klima, mini bar, priključek za internet, prha/wc, fen, 
možnost družinske sobe (1/2+2, park stran);
INTERNET: brezplačen wi-fi; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost pijače pri večerji (glejte cenik)
OPIS: restavracija, aperitiv bar, kavarna, internet cafe, animacija za otroke (3-12 let), TV salon, prostori za 
nekadilce, možnost sob za nekadilce, diskoteka masaža, solarij, sef na recepciji, organizirano varovanje otrok 
(od 15.6 do 15.9.), organizirani izleti, parkirišče, v bližini supermarket, restavracija na plaži; športna ponudba: 
fitnes center, balinišče, teniško igrišče, v bližini: športni center (namizni tenis, odbojka na pesku, mini golf, 
otroško igrišče, šola jadranja in potapljanja, izposoja koles in čolnov, veliki aquagun, drugi vodni športi);
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali na povpraševanje.

LEGA: otok Krk, 100 m od mesta Punat, 8 km od mesta Krk, 100 m do morja (manjše pristanišče);
PLAŽA: 300 m, prodnata, betonirana in skalnata; (10 minut sprehoda)
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, SAT-TV, fen, nekatere balkon; klima, sef, telefon, v celoti obnovljene; v sobi 
kopalni plašč in copati ter kozmetični proizvodi 
INTERNET: brezplačen wi-fi; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: hotel je sestavljen iz zgradb Park 1 in Park 2; hotelska restavracija in recepcija v Park 1, restavracija s 
pogledom na morje, zunanji bazen, otroški bazen z gusarsko ladjo in vodnim toboganom, all inclusive 
restavracija, bar, zunanji bar na bazenu, hotelska terasa, otroška igralnica, fitness, trgovina s spominki; hotel 
je prilagojen družinam z otroci
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel je bil v letu 2017 v celoti obnovljen; 
brezplačno parkirišče

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1/3 noči  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,33€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,65€ na dan, ekološka taksa 0,15€ na dan po osebi  DOPLAČILA: za 
krajše bivanje 30% POPUSTI:  otrok od 6. do 12. leta na dod.lež. v sobi 1/2+1 superior otrok do 6. leta na dod.lež. brezplačno v sobi comfort, dva otroka do 6.leta  v sobi 1/2+2 brezplačno, 
doplačilo po sezonah: 23€/32€/32€/46€/55€, otrok 12-18 let po sezonah: 28€37€/37€/65€/74€ DOPLAČILO.: lahko kosilo z vključeno pijačo iz šankomata 14€ na dan po osebi 

Otok Krk - Punat - hotel Omorika *** 

       Otok Krk - Punat - Falkensteiner hotel Park Punat **** 

Otok Krk - Punat - hotel Omorika *** 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min. 2/3 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ dnevno, otroci 12-18 let 0,70€ 
dnevno,  DOPLAČILA: ekološka pristojbina 0,20€ po osebi na dan, 1/1 soba 30%, krajše bivanje 20%, POPUSTI:prvi otrok do 
12.leta v sobi 1/2+1 in 1/2+2 brezplačno, drugi otrok do 12.leta 50% popust, na osn.lež. do 3.leta 70% popust, 3-12 na osn.lež. 
50% popust, 12-16 na osn. in dod. lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, 

AKCIJA 4=3
06.04.-24.04., 11.10.-27.10.

brezplačno do 12.leta

brezplačno do 6.leta

20% do 31.12.

15% do 01.03.

15% do 15.02.
velja za min bivanje 5 noči

  10% do 01.04.

AKCIJA 5% popust za 8 noči in več
 za bivanje do 09.07. in od 27.08. naprej

Otok Krk - Krk - hotel Valamar Koralj *** 10% do 15.03..

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min. 2/3/5 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: otroška 
posteljica 6€, krajše bivanje 20%,  POPUSTI:  otrok 2-12 na osn.lež. 30% popust, OPOMBE: otrok do 2.leta brezplačno,
dodatno ležišče ni možno, možnost družinskih sob (na vprašanje)

LEGA: nad zalivom, 10 minut hoje iz mesta Krk
PLAŽA: 50 m; nedavno prenovljena prodnata in peščena plaža Dražica z modro zastavo je dostopna po ozki potki. 
Na plaži so na voljo kabine za preoblačenje, prhe, senčniki in ležalniki;
NAMESTITEV: prha/wc, sušilec za lase, SAT TV z LCD-televizijo,telefon, klima, minibar, delno z balkonom in 
pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS: recepcija, restavracija, konoba, zunanji bazen z jacuzzijem, sladkovodni in otroški bazen, terasa za sončenje, 
bar ob bazenu, ležalniki in senčniki ob bazenu, telovadnica, wellness in lepotni center, dnevna in večerna zabava za 
odrasle, otroški klub, kolesarjenje, v bližini razni vodni športi.
OPOMBE: domače živali so dovoljene (doplačilo), brezplačno parkirišče.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Cena vključuje še: pijačo pri večerji iz šankomata - rdeče in belo vino, pivo, sokovi, mineralna voda (preverite cenik)

IZENAČIMO
CENO

Otok Krk - Baška - Vile Corinthia ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/7 noči  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan, 
ekološka taksa 0,30€ na dan  DOPLAČILA: prijava 3€ na osebo enkratno, otroška posteljica 7€ na dan, otrok brez ležišča do 3.leta 
4€ na dan, domača žival 6€ na dan na licu, parkirišče 2€ na dan, krajše bivanje 30%

LEGA: Baška, v bližini hotela Corinthia, 200m od centra mesta.

PLAŽA: 100m dolga prodnata plaža, primerna za otroke in invalide.
NAMESTITEV: apartmaji 1/2+2 (53m2), klima, SAT-TV, spalnica z zakonsko posteljoin balkonom, dnevni prostor s 
kuhinjo in raztegljivim ležiščem za dve osebi, hladilnik, apart za kavo, terasa, sef, internetni priključek, wi-fi, kopalnica z 
prho wc, sušilec za lase, sedežna garnitura na terasi;
STORITEV: najem apartmaja možnost polpenziona:
OPIS: zunanji bazen pri hotelu Corinthia (proti doplačilu), ostale usluge proti doplačilu.
ŠPORTNA PONUDBA: v neposredni bližini: namizni tenis, biljard, balinišče, otroško igrišce, izposoja koles, odbojka na 
plaži, vodni športi;
OPOMBE: živali dovoljene (doplačilo)

AKCIJA 7=6
01.04.-28.05., 10.09.-10.10.
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LEGA: tik ob morju, 200 m od centra mesta;
PLAŽA: ena najlepših na Jadranu, prodnata, dolga 2 km, primerna za otroke, 50 m, dostopna invalidom;
NASTANITEV: SOBE: SAT-TV, klima, nekatere z balkonom, priključek za internet, obnovljene, sef, minibar, prha/wc;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in kosilo z vključeno brezalkoholno pijačo iz šankomata (brunch do 13.00 ure) ter samopostrežno 
večerjo 
OPIS: 3 restavracije, aperitiv bar, internet caffe, kongresna dvorana, manjša soba za sestanke, TV salon, glasba in ples na terasi, 
sef na recepciji, dvigalo, kozmetični in frizerski salon, menjalnica, možnost pranja perila, parkirišče; trgovina s spominiki, fitness, 
wellness, vrt z žarom, ležalniki (doplačilo); športna ponudba: notranji bazen, zunanji bazen, otroški bazen,
13 teniških igrišč, mini golf, v neposredni bližini: namizni tenis, biljard, balinišče, otroško igrišče, izposoja koles, odbojka na plaži, 
vodni športi;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene, doplačilo za parkirišče 2€ na dan na licu

Otok Krk - Baška - Corinthia Baška Sunny hotel ***
brezplačno do 15.leta

10% do 01.03.

hotel Corinthia

hotel Zvonimir

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,min. 2/3/5 dni  TURISTIČNA TAKSA: turistična taksa in ekološka pristojbina vključeni v ceno  
DOPLAČILA: parkirišče na kraju samem 2€ na dan, single use 70%  POPUSTI: otroci do 2.leta brez storitev brezplačno, prvi otrok do 15.leta 
na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 15. leta na dod.lež. v  sobi 1/2+2 brezplačno, tretja odrasla oseba na dod.lež. bezplačno,četrta 
odrasla oseba na dod.lež. brezplačno

- pijača pri kosilu iz šankomata 
  pivo, vino, sok, voda

ne spreglejte

Otok Krk - Baška - Valamar Atrium Baška Residence ****/*****

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,min. 2/3 dni TURISTIČNA TAKSA: turistična taksa in ekološka pristojbina vključeni v 
ceno  DOPLAČILA: otroška posteljica 6€ na dan, parkirišče na kraju samem 2€na dan,krajše bivanje 20%   POPUSTI: prvi otrok 
do 18.leta v apartmaju 1/2+1 family z dvema odraslima brezplačno, prvi otrok do 18.leta v apartmaju 1/2+2 family s tremi 
odraslimi brezplačno, OPOMBA: pogoj za bivanje v apartmaju tipa 1/2+1 - tri odrasle osebe, v 1/2+2 - štiri odrasle osebe

10% do 01.03.
brezplačno do 18.leta

velja v terminu 14.04.-15.06. in  04.09.-15.10.

Otok Krk - Krk - Koralj Sunny hotel By Valamar *** 10% do 28.02..

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min. 2/3/5 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: otroška posteljica 
6€, krajše bivanje 20%,  POPUSTI:   OPOMBE:  otrok do 18.leta v 1/2+1 brezplačno, odrasla oseba na dod.lež. brezplačno,
dodatno ležišče ni možno, možnost družinskih sob (na vprašanje)

LEGA: nad zalivom, 10 minut hoje iz mesta Krk
PLAŽA: 50 m; nedavno prenovljena prodnata in peščena plaža Dražica z modro zastavo je dostopna po ozki potki. 
Na plaži so na voljo kabine za preoblačenje, prhe, senčniki in ležalniki;
NAMESTITEV: prha/wc, sušilec za lase, SAT TV z LCD-televizijo,telefon, klima, minibar, delno z balkonom in 
pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in kosilo; Sunny Breakfast & Lunch – v hotelski restavraciji lahko uživate v 
podaljšanem zajtrku in zgodnjem kosilu od 8h do 14h z vključenimi brezalkoholnimi pijačami med obroki
OPIS: recepcija, restavracija, konoba, zunanji bazen z jacuzzijem, sladkovodni in otroški bazen, terasa za sončenje, 
bar ob bazenu, ležalniki in senčniki ob bazenu, telovadnica, wellness in lepotni center, dnevna in večerna zabava za 
odrasle, otroški klub, kolesarjenje, v bližini razni vodni športi.
OPOMBE: domače živali so dovoljene (doplačilo), brezplačno parkirišče.

velja za termine 03.06.-15.06., 04.09.-17.09.

brezplačno do 18.leta

LEGA: vrhunska lokacija, le 30 m od 2 km dolge peščene plaže
PLAŽA: 30m, naravno prodnato peščeni pesek, peščeno morsko dno
NASTANITEV: APARTMAJI 1/2+1: spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor z kavčem, kuhinjska niša 
(štedilnik, hladilnik, mikrovalovna pečica, kavni aparat), klima, SAT-TV, radio, internetni priključek, telefon, sef, 
fen, prha ali kad/ wc, balkon s pogledom na vrt;APARTMAJI 1/2+2: spalnica z zakonsko posteljo, dnevni 
prostor z kavčem, kuhinjska niša (štedilnik, hladilnik, mikrovalovna pečica, kavni aparat), klima, SAT-TV, radio, 
internetni priključek, telefon, sef, fen, 2 kopalnici(ena kad/wc, druga prha/ wc), balkon s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: polpenzion; zajtrk in kosilo v Corinthia Baška Sunny Hotelu
OPIS: recepcija, menjalnica, moderno opremljena restavracija, loby bar, dvigalo, frizerski kozmetični salon, 
menjalnica, trgovina s spominki 
ŠPORTNA PONUDBA: gostom je na voljo vsa ponudba hotela Valamar Corinthia
OPOMBE: parkirišče (doplačilo), živali dovoljene proti plačilu
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LEGA: ob morju, 1 km do centra mesta;
PLAŽA: ob hotelu betonska, peščena, 50 m;
SOBE: klima, kad/wc, telefon, SAT-TV, minibar, sef, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi na recepciji in v sobah;
STORITVE: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost vegetarijanske hrane;
OPIS: restavracija, dnevni bar, kavarna, internet cafe, restavracija na plaži, sobna strežba; frizerski salon, 
kozmetični salon, TV salon, kongresna dvorana, prostor za družabne igre, prodajalna spominkov, dvigalo, 
plesna terasa, menjalnica, sef na recepciji, picerija, bar ob bazenu, wellness, apreitiv bar; športna ponudba: 
notranji bazen s sladko vodo, zunanji bazen s sladko vodo, namizni tenis, odbojka na plaži, balinišče, biljard, 
vodni športi, izposoja koles; spa oaza; 
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel je bil v letu 2016 v celoti obnovljen. 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min.1/3 dni, v sezoni krajše bivanjena vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: otroška posteljica 5 € na dan, single use 50%, POPUSTI:otroci do 2.leta brezplačno, prvi otrok od 2. do 12. 
leta na dod.lež. brezplačno v sobi 1/2+1, dva otroka 2-12 v sobi 1/2+2 B brezplačno , tretja oseba na dod.lež. 30% popust

LEGA: naselje paviljonskega tipa v mestu Lopar, 15 km od mesta Raba;
PLAŽA: 1,5 km dolga peščena Rajska plaža, nudistična plaža v bližini;
NASTANITEV: SOBE: (Hotel Sahara, Hotel Rab 3*) obnovljene, klima, SAT-TV, telefon, brez balkona 
(francosko okno); (Hotel Veli Mel 3*) obnovljene, klima, SAT-TV, telefon, prha/wc, balkon; (Family Hotel 
Lopar/Family Hotel Plaža 3*+): obnovljene sobe klima, SAT TV, telefon, prha/WC, balkon, družinske sobe 
standard 32m2: z eno spalnico in dnevnim prostorom, kopalnica, balkon; superior: 46 m2: dve dvoposteljni 
sobi, dnevni prostor, kopalnica, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja (ob večerji vključena pijača pivo, vino, voda, sokovi);
OPIS: restavracija, plesna terasa, trgovine, diskoteka, nočni klub, menjalnica, možnost pranja perila,  športna 
ponudba: športni in zabavni center San Marino: teniška igrišča, namizni tenis, odbojka, biljard, balinišče, 
izposoja koles, otroško igrišče, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (ob predhodni najavi, doplačilo); hotela Lopar in 
Plaža sta obnovljena in sta zaradi družinskih sob primerna za bivanje družin.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.1/3 dni TURISTIČNA TAKSA: v ceni, prijava 1€ po osebi DOPLAČILA: otroška 
posteljica 5€ na dan, POPUSTI:  dva otroka do  otroci do 2.leta brezplačno, prvi otrok do 12. leta na dod.lež. brezplačno
12.leta z eno odraslo osebo 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% popust; OPOMBE: dva otroka do 12.let z dvema odraslima 
nista možna. 

Otok Rab - hotel Valamar Padova ****

Otok Rab - Lopar - San Marino Sunny resort by Valamar ***

brezplačno do 12.leta

ne spreglejte

- pijača pri večerji: 
        vino, voda, pivo, sok

20% do 28.02.

20% do 31.01.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.1/3 dni TURISTIČNA TAKSA: v ceni, prijava 1€ po osebi DOPLAČILA: otroška 
posteljica 5€ na dan, POPUSTI:  dva otroka do  otroci do 2.leta brezplačno, prvi otrok do 12. leta na dod.lež. brezplačno
12.leta z eno odraslo osebo 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% popust; popusti v sobah family suite: otrok do 2.leta 
brezplačno, prvi otrok in drugi otrok 2-18 na dod.lež. brezplačno,  OPOMBE: dva otroka do 12.let z dvema odraslima nista 
možna

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE OTOKU RABU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

brezplačno do 18.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

za 1/2 B in 1/2 BM velja v terminih do 16.06. in od 03.09.

CENA VKLJUČUJE TUDI: brezalkoholne pijače iz šankomata pri večerji

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.1/3 dni TURISTIČNA TAKSA: v ceni, prijava 1€ po osebi DOPLAČILA: otroška 
posteljica 5€ na dan, POPUSTI:  dva otroka do  otroci do 2.leta brezplačno, prvi otrok do 12. leta na dod.lež. brezplačno
12.leta z eno odraslo osebo 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% popust; popusti v sobah family suite: otrok do 2.leta 
brezplačno, prvi otrok in drugi otrok 2-18 na dod.lež. brezplačno,  OPOMBE: dva otroka do 12.let z dvema odraslima nista 
možna

IZENAČIMO
CENO

Otok Rab - residenca San Marino ****
brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.1/3 dni TURISTIČNA TAKSA: v ceni, prijava 1€ po osebi DOPLAČILA: otroška 
posteljica 4€ na dan, POPUSTI:  tretja oseba na dod.lež. 30% popust,  prvi otrok do 12. leta na dod.lež. brezplačno v sobi 1/3, 
OPOMBE: zahtevajte cene za namestitev v family suite 

LEGA: je moderno urejen in udobno opremljen nov hotel. Nahaja se na severnem delu otoka Raba v 
prekrasnem Loparju, nedaleč od vhoda v AC Lopar
PLAŽA: 200m oddaljen od najbolj znane " Rajske Plaže";
STORITVE: samopostrežni zajtrk in večerja z izborom menijev v restavraciji AC San Marino
SOBE: tuš/WC, klima, SAT TV, telefon, mini bar, fen internet, telefon, delno balkon s pogledom na področje 
Loparja, 
OPIS: restavracija, recepcija, otroška igralnica, fitnes
ŠPORTNA PONUDBA: ponudba kampa San Marino: odbojka na plaži, vodni športi, tenis, mini golf...

Otok Rab - Valamar Collection Imperial hotel **** 20% do 01.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, mon. 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA:vključena v ceni  DOPLAČILA: domače živali 20€ na 
dan OPOMBE:  hotel je namenjen samo odraslim, zato gostov mlajših od 14 let ne sprejemajo

LEGA: v mestnem parku Komrčar, sredi borovega gozdička.
PLAŽA: mestna, oddaljena 300 m, prodnata in kamnita. Možnost vožnje s čolnom na bližnje plaže.
SOBE: prha/WC, SAT TV, telefon, klima, mini bar, sef, nekatere z balkonom in na morsko stran
INTERNET:brezplačen wi-fi; priključek za internet -wlan
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja 
OPIS: restavracija, taverna, aperitiv bar, terasa, 
ŠPORTNA PONUDBA:  zunanji ter notranji bazen, wellness: bio savna, finska savna, masaža, fittness in šport studio, 
whirpool, relax room, hidromasažni tuši, solarij, frizerski salon tenis, namizni tenis, otroško igrišče. Gozd v parku 
(Komrčar) je idealen za sprehode in tek. 
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel ne sprejema gostov mlajših od 14 let; prenovljen 
hotel v letu 2018

Otok Rab - paviljoni Suha Punta residence **

LEGA: med hoteloma Carolina in Eva; na polotoku Suha Punta
PLAŽA: kamnita, delno betonirana (300 m); v bližini nudistična plaža;
NASTANITEV: SOBE: kopalnica; dodatno ležišče je primerno za otroke do 12. leta; lasten vhod; SAT TV, 
balkon/terasa
INTERNET: brezplačen wi-fi, internetni kotiček;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji (vino, voda, pivo, sokovi);
OPIS: restavracija, osrednja recepcija, aperitiv bar s teraso in diskom barom, parkirišče; bungalovi so bili obnovljeni 
leta 2004; predstavljajo hišice v pritličju in v nadstropju, ki jih je možno najeti samo na bazi polpenziona;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; hišni ljubljenčki so dovoljeni (predhodna najava, doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:vsak dan, min. 1/3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: prijava 1€ po osebi, 
domače živali 10€ na dan, otroška posteljica 4€ na dan, POPUSTI: otrok do 2.leta brezplačno, otrok 2-12 na dod.lež. v sobi 
1/2+1 brezplačno na dod.lež., na osn.lež. 30% popust, tretja oseba v sobi 1/2+1 30% popust

20% do 01.02.
brezplačno do 12.leta
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3-7 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: prijava 1€ na dan, 
krajše bivanje 20%, končno čiščenje 30€, kavcija za morebitno škodo 100€, menjava posteljnine 1 x tedensko, brisače zamenjajo 
2 x tedensko 

Otok Rab - San Marino Camping Resort ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/7 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,10€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,50€ DOPLAČILA: prijava 1€ na dan, krajše bivanje 20%, končno čiščenje 30€, kavcija za morebitno škodo 100€, menjava 
posteljnine 1 x tedensko, brisače zamenjajo 2 x tedensko

LEGA: V Zalivu Padova, v blizini kraja Banjol v senci borovega gozda, do mesta Rab vodi promenada
PLAŽA: peščena neposredno ob kampu
STORITVE: najem mobilne hiške
MOBILNE HIŠICE: 1/4+2 hišica superior: dve spalnici (eno z zakonsko posteljo, drugo z dvema ločenima 
posteljama), dve kopalnici s tušem, jedilnica z raztegljivo klopjo, na kateri lahko spita dve osebi, opremljeno kuhinjo, 
SAT TV, klima, brezplačen Wi-Fi, terasa in vrtno pohištvo
OPIS: recepcija s sefom, restavracija, kavni bar, pekarna, trgovina, tržnica s svežim sadjem in zelenjavo, fitnes 
center, frizerski salon, masaze, menjalnica, privez za colne, skupne sanitarije, prostor za kopanje psov, parkirišče, 
Piazza – osrednji trg s trgovinami, bari, conami za igro in sproščanje
ŠPORTNA PONUDBA: novi bazeni in tobogani s prostorom za sončenje, Maro family program, športna animacija, 
namizni tenis, biljard, možnost izposoje koles, razni vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; živali dovoljene (v kampu, ne v mobilnih hišicah)

LEGA: Rab, Lopar, do mesta Rab 12 km;
PLAŽA: peščena neposredno ob kampu;
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: (1/4+2 MH 30,8 m2); prha/wc, SAT-TV spalnica z dvojim ležiščem, spalnica z 
ločenim ležiščem, jedilni kot z raztegljivo klopjo za dve osebi, kuhinjska niša, pokrita terasa s sedežno garnituro;
INTERNET: internetni kotiček v recepciji, na območju kampa pa je možno brezplačno dostopati do brezžičnega 
interneta;
STORITEV: najem mobilne hišice;
OPIS: v naselju se nahaja 77 hišk, recepcija, restavracija, picerija, kavni bar, trgovina, tržnica s svežim sadjem in 
zelenjavo, frizerski salon, wellness center, prodajalna spominkov in časopisa, skupne sanitarije, prostor za kopanje, 
pranje, sušenje in likanje oblačil; športna ponudba: športna animacija, namizni tenis, biljard, možnost izposoje koles, 
razni vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo).

Otok Rab - Padova Premium Camping Resort ****

LEGA: v središču Novalje, ob morju;
PLAŽA: pri hotelu Liburnija, 200 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/kad wc, telefon, SAT-TV, klima, priključek za internet, mini hladilnik, nekatere z 
balkonom;
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITVE: samopostrežni zajtrk, možnost večerje v a la cart restavracijah v bližini (cca 10€ na dan)
OPIS: restavracija, aperitiv bar s teraso, sef na recepciji, možnost uporabe faksa, TV salon, v bližini nočni 
klub, diskoteka, savna, masaža, parkirišče; športna ponudba: v bližini fitness center, namizni tenis, teniška 
igrišča, odbojka, otroško igrišče, balinišče, izposoja koles;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; dovoljene manjše živali (doplačilo).

Otok Pag - Novalja - hotel The Loža. ***

10% do 31.01.

10% do 31.01.

brezplačno do 18.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

Otok Rab - Rab - hotel International ***

LEGA: hotel se nahaja v središču starega mestnega jedra Raba, ob mestni rivi;
PLAŽA: oddaljenost od plaže je 100 m, betonirana;
NASTANITEV: SOBE: telefon, SAT-TV, klima (tudi ogrevanje), fen, prha ali kad/wc, dodatno ogrevanje v kopalnicah, 
digitalni sef, mini bar (se napolni po želji gosta);
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: hotelska restavracija, lobby bar, kavarna, SPA center (finska savna, fitness, pestra izbira masaž, terapije za nego 
obraza in telesa);
OPOMBE: brezplačno parkirišče 400 m od hotela; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ na dan DOPLAČILA: prijava 1€ po osebi na dan, krajše bivanje 30%, polni penzion 10€ na dan, otroška posteljica 4€ na dan 
POPUSTI: , 6-12 na dod.lež 50%, drugi otrok 2-6 50% popust, otroci do 2.leta brezplačno, otrok 2-6 let na dod.lež.brezplačno 
otrok 2-12 na osn.lež. 30% popust, tretja osebana dod.lež. 20% popust

10% do 15.04.

15% do 31.01.
brezplačno do 6.leta
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LEGA: Jakišnica, 13 km do Novalje;
PLAŽA: skalnata, 20 m, prodnata pa je oddaljena 300 m; dostopna invalidom;
NASTANITEV: SOBE: klima, telefon, SAT-TV, priključek za internet, mini bar, fen, kad/wc, balkon/loža; sobe so 
prilagojene invalidom;
INTERNET: brezžični internet na recepciji in v internetnem kotičku brezplačno, žični internet v sobah brezplačno 
(možna izposoja kabla na recepciji);
STORITVE: samopostrežni zajtrk in večerja s »show cookingom«;
OPIS: hotelska restavracija, a la carte restavracija s čudovitim pogledom na morje, grill restavracija; piano bar, 
aperitiv bar, bar ob bazenu, terasa za sončenje, internet kotiček, pralnica perila, gala večeri s plesno glasbo enkrat 
tedensko, parkirišče ob hotelu in v podzemni garaži; športna ponudba: notranji bazen z ogrevano morsko vodo, 
zunanji bazen s predelom za otroke, whirlpool, izposoja koles, pedalinov, skuterjev, fitness, teniška igrišča;
OPOMBE: parkirišče ob hotelu in v garaži (garažna mesta so omejena); domače živali niso dovoljene; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v glavni sezoni min. 5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na 
dan, otroci 12-18 let 0,70€ DOPLAČILA: otroška posteljica 10€ na dan, za single use 80%,parkirišče v garaži 10€ na dan, 
POPUSTI: , na osn.lež. do 7. leta 50% popust, 7-12 na osn.lež. 30% popust, otrok 7 - 12 na otrok do 7. leta na dod.lež.  brezplačno
dod.lež. 50% popust, tretja oseba 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 6€ na dan po osebi

Otok Pag - Jakišnica - hotel La Luna ****
brezplačno do 7.leta

 AKCIJA 7=6
do 29.05. in od 04.09. naprej

20% do 31.12.

Otok Pag - Novalja - mobilne hišice Straško****

LEGA: v neposredni bližini Novalje, v čudovitem prodnatem zalivu, del kampa za nudiste, površina 67.000 m2;
PLAŽA: 2 km dolga prodnata; 80 m;
NASTANITEV: MOBILNA HIŠICA: HIŠICE PREMIUM: Max. 4 odrasle osebe in dva otroka do 12 let; klima, SAT TV, 2 ločeni 
spalnici, kopalnica (prha/WC), dnevni prostor s sedežno garnituro (raztegljiva), kuhinja, vrtna garnitura, 2 x kopalnica, terasa z 
vrtno garnituro, SAT TV, brisače, posteljnina, poraba elektrike, plina in vode že vključeno v ceno, parkirišče za en avto, oddaljene 
cca. 100 m od morja, leto postavitve: 2009; HIŠICE ADRIA: Max. 4 odrasle osebe in dva otroka do 12 let, klima, SAT TV, 2 ločeni 
spalnici, kopalnica (prha/WC), dnevni prostor s sedežno garnituro (raztegljiva), kuhinja, vrtna garnitura, 2 x kopalnica, terasa z 
vrtno garnituro, SAT TV, brisače, posteljnina, poraba elektrike, plina in vode že vključeno v ceno, parkirišče za en avto, hiške so 
oddaljene cca. 100 m od morja, leto postavitve: 2011-2012; HIŠICE MEDITERAN: Max. 4 odrasle osebe in dva otroka do 12 let, 
dve ločeni spalnici, 2 kopalnici, velik osrednji prostor s polno opremljeno kuhinjo, leseno teraso ter klimo, parkirno mesto za 
avtomobil se nahaja poleg hiške, cca.: 150 - 200 m od morja, leto postavitve: 2017, hiške Mediteran se nahajajo za hiškami Adria, 
imajo svoj wifi, bazena v coni Mediteran plus ne morete uporabljati. Hodite na bazen v Adria zono
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem;
OPIS: prhe s hladno in toplo vodo, trgovina, restavracija, pivnica, samopostrežna restavracija, trafike, bari, internet caffe, trgovine 
s spominki, pekarna, polnilnica plina, pralnica, servis za popravilo vozil in prikolic, prostor za spuščanje čolnov, animacija za 
otroke in odrasle; športna ponudba: planinarjenje, alpinizem, kolesarjenje, potapljanje, 115 km prog za gorsko kolesarjenje, 
sprehajalne steze, športni center (tenis, fitnes, aerobika, odbojka na pesku): 11 teniških igrišč, badminton, odbojka na pesku, 
nogomet, košarka, namizni tenis, balinanje, aerobika, joga, fitnes, mini golf, najem koles, skuterjev in pedalinov; večnamenska 
športna dvorana;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (predhodna najava, doplačilo); brisače in posteljnina so v ceni, 
končno čiščenje je v ceni; prihod možen ob 17h, odhod  do 10h, obvezno plačilo kavcije na recepciji; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje, v sezoni prihodi ob sobotah in sredah in 
nedeljah TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12 do 18 let 0,70€ na dan, prijava 1€ na obvezno doplačilo 
DOPLAČILA: za krajše bivanje 30%, živali - na vprašanje 15€ na dan, 5.oseba na dod.lež, starejša od 12. leta 8€ na dan, dodaten 
avto 6,5€ na dan, POPUSTI: dva otroka do 12.leta brezplačno bivanje z 4 odraslimi osebami 

brezplačno do 12.leta

ne spreglejte
Cena vključuje: končno čiščenje, brisače, posteljnino, 
klimo, parkirišče za 1 avto, SAT TV, ležalnike za plažo, 

15% do 31.01.

10% do 31.03.

CENA VKLJUČUJE ŠE: 
koriščenje notranjega bazena, koriščenje zunanjega bazena ter vstop
na plažo (01.06.-15.09.), senčniki in ležalniki v ceni (omejeno število)

Otok Pag - Gajac - apartmaji Hostin *** 10% do 01.04.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 5 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,20€ na dan, otroci 12-18 0,60€ na dan  
DOPLAČILA: kavcija na licu mesta v višini 100€, ki se v primeru nepoškodovanega inventarja ob odhodu vrne, krajše bivanje 30%

LEGA v počitniškem naselju Gajac (cona B2), v istoimenskem zalivu, 2 km od centra Novalje;
PLAŽA: prodnata, peščena, skalnata, 150 m;
NASTANITEV: APARTMAJI: (1/2-4 APP): dvoposteljna soba, dnevni prostor z 2 ležiščema (možnost pomožnega 
ležišča) in kuhinjo, SAT-TV,  klima, kopalnica (prha/wc), terasa, vrt, žar;
INTERNET: wi-fi za doplačilo;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: na voljo je 37 apartmajev, 5 dvoetažnih in 32 pritličnih; parkirišče, sef na recepciji; v bližini nočni klub Zrče, 
diskoteka, trgovine, dve restavraciji na plaži, tobogan na plaži; vodni športi: ski lift, jet ski, windsurfing, wakeboarding, 
potapljanje; bungee jumping, kolesarjenje, izleti v bližnje nacionalne parke; 
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo); dobro je vedeti: v bližnjih zalivih se nahajata 
najlepši plaži Zrće in Straško z bogato gostinsko ponudbo; posteljnina, jedilni pribor in oprema za čiščenje v apartmajih 
so vključeni v ceno; prijava na recepciji Hostin v naselju Gajac.

10% do 28.02.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022
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Hrvaška - Kvarner

Otok Pag - Novalja -apartmaji Gajac ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 2/3/5 dni   TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: kavcija na licu 
mesta v višini 150€, ki se v primeru nepoškodovanega inventarja ob odhodu vrne, krajše bivanje 30%,  OPOMBE:  prihod po 
16.00 uri

AKCIJA 7=6, 5=4
za prihode do 24.06. in od 02.09.

LEGA v počitniškem naselju Gajac, v istoimenskem zalivu, 2 km od centra Novalje;
PLAŽA: prodnata, peščena, skalnata, 5 minut hoje;
NASTANITEV: APARTMAJI:  SUPERIOR (2 + 2, 40 m2): skupno 6 apartmajev v dveh dvonadstropnih apartmajskih 
vrstnih zgradbah: vsaka enota ima v pritličju dnevni prostor z raztegljivim kavčem - ležiščem za 2 osebi, kuhinjo z 
jedilnico ter kopalnico s tušem in WC-jem; v nadstropju je dvojna soba s francosko posteljo, SAT TV-jem in balkonom; 
na zadnji strani zgradbe je majhna pokrita terasa s sedežno garnituro, 2 ležalnika, zelen vrt in žar; obe nadstropji sta 
klimatizirani, na voljo je tudi dvojna postelja ali ločene postelje; v kuhinji je tudi hladilnik z zamrzovalnikom ter 
pomivalni stroj; apartmaji so bili leta 2008 v celoti prenovljeni;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: v bližini nočni klub Zrče, diskoteka, trgovine, dve restavraciji na plaži, tobogan na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče na ulici; domače živali niso dovoljene; dobro je vedeti: v bližnjih zalivih se nahajata 
najlepši plaži Zrće in Straško z bogato gostinsko ponudbo; posteljnina, jedilni pribor in oprema za čiščenje v 
apartmajih so vključeni v ceno; prijava na recepciji Rona v naselju Gajac.

Otok Pag - Gajac - apartma Nicky ***

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Otok Pag - Šimuni - apartmaji Goran *** / Zlatko ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 2/3/5 dni   TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  
DOPLAČILA: kavcija na licu mesta v višini 150€, ki se v primeru nepoškodovanega inventarja ob 
odhodu vrne, krajše bivanje 30%, otroška posteljica 6€ na dan OPOMBE:  prihod po 16.00 uri

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 2/3/5 dni   TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: kavcija na licu 
mesta v višini 150€, ki se v primeru nepoškodovanega inventarja ob odhodu vrne, krajše bivanje 30%, otroška posteljica 6€ na dan 
OPOMBE:  prihod po 16.00 uri

LEGA: otok Pag, Šimuni
PLAŽA: prodnata; 150m
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem  apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/4APP: dve spalnici, kuhinja z jedilnico, dnevni prostor, kopalnica, SAT TV, klima, balkon 
ali terasa; dva apartmaja sta v pritličju, dva v 1. nadstropju
OPIS: apartmaji so od trgovine oddaljeni cca. 80m in restavracije cca. 30m, v bližini: otroško igrišče
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; prihod v apartma po 16.00 uri, odhod do 10.00 ure

IZENAČIMO
CENO

Otok Pag - Gajac - apartma Aurora ***

LEGA: v počitniškem naselju Gajac, do plaž Straško, Caska in Zrće prib. 1 km
PLAŽA: prodnata, skalnata, oddaljena 450 m 
NASTANITEV: APARTMA 1/4+2; pritličje; klima, spalnica z zakonsko posteljo, spalnica s 
pogradom, dnevni prostor s sedežno garnituro, kjer je možnost 2 dodatnih ležišč, 
jedilnica in dobro opremljena kuhinja (električna pečica, mikrovalovna pečica, aparat za 
filter kavo, hladilnik z zmrzovalnikom, pomivalni stroj), TV,  kopalnica prha/wc, pralni 
stroj, terasa
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: v sklopu nastanitve sta na voljo oprema za peko na žaru in terasa, v bližini pa se 
lahko podate na snorkljanje ter kolesarjenje; trgovine, kavarne, stojnice s sadjem in 
zelenjavo, pekarne, dve restavraciji na plaži, tobogan, razni vodni športi: ski lift, jet ski, 
bungee jumping, windsurfing, potapljanje
OPOMBE: brezplačno parkirišče, živali dovoljene (doplačilo)

LEGA: v počitniškem naselju Gajac, do plaž Straško, Caska in Zrće prib. 1 km
PLAŽA: prodnata, skalnata, oddaljena 450 m 
NASTANITEV: APARTMA 1/2+2 - 56 m2; pritličje; klima, spalnica z zakonsko 
posteljo, dnevni prostor s sedežno garnituro, kjer je možnost 2 dodatnih ležišč, 
jedilnica in dobro opremljena kuhinja (mikrovalovna pečica, aparat za filter 
kavo, hladilnik z zmrzovalnikom), TV,  kopalnica prha/wc, terasa
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: v sklopu nastanitve sta na voljo oprema za peko na žaru in terasa, v 
bližini pa se lahko podate na snorkljanje ter kolesarjenje; trgovine, kavarne, 
stojnice s sadjem in zelenjavo, pekarne, dve restavraciji na plaži, tobogan, 
razni vodni športi: ski lift, jet ski, bungee jumping, windsurfing, potapljanje
OPOMBE: brezplačno parkirišče, domače živali na vprašanje

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 2/3/5 dni   TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  
DOPLAČILA: kavcija na licu mesta v višini 150€, ki se v primeru nepoškodovanega inventarja ob 
odhodu vrne, krajše bivanje 30%, otroška posteljica 6€ na dan OPOMBE:  prihod po 16.00 uri
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Hrvaška - Kvarner

Otok Pag - Novalja - Liberty Plaza hotel ****

Otok Pag - Novalja - hotel  Liberty ***

LEGA: otok Pag-Novalja, 5 min. hoje do centra mesta

PLAŽA: prodnata; 20m
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: tuš/wc, sat tv, mini bar,klima
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja v hotelu
OPIS: recepcija, restavracija, aperitiv bar s teraso in s pogledom na morje, parkirišče, beach bar, ležalniki
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, razni vodni športi na plaži
OPOMBA: Za dostop do hotela z avtomobilom je potrebno prečkati mestno parkirišče, ki se plačuje. Na dan prihoda se 
gostje izkažejo z voucherjem, po prijavi na hotelu pa prejmejo kartico za neomejen prehod; domače živali niso 
dovoljene; brezplačno hotelsko parkirišče

Otok Pag - Povljana - mobilne hišice kamp Porat ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3 dni,v sezoni min 7 dni (v sezoni prihodi sobotah in nedeljah)   TURISTIČNA 
TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: prijava 1€ na licu, domače živali 10€, depozit za morebitno škodo 100€, ki se v primeru 
nepoškodovane hišice ob odhodu vrne, 

AKCIJA 7=6.6=5, 10=12
za bivanje 26.04.-18.06.,17.09.-30.09.

ne spreglejte

  V ceno vključeno tudi:
- posteljnina in brisače (1 x ob prihodu)
- klima
- parkirišče
- wi-fi, uporaba elektrike, vode in plina

LEGA: Povljana, otok Pag

PLAŽA: betonirana, kamnita ob kampu; prodnata, 150m
INTERNET:brezplačen wi-fi
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/4+2 hišica standard: klima, mikrovalovna pečica, 2 ločeni spalnici, 
kopalnica (prha/WC), dnevni prostor s sedežno garnituro (raztegljiva), kuhinja, vrtna garnitura, parkirišče; 
1/4+2 hišica deluxe: 2 spalnici, prva soba - 2 ločeni postelji, druga soba 1 postelja, dnevna soba, TV + SAT, 
hladilnik, mikrovalovna pečica, kuhalnik vode, aparat za kavo in vsa oprema za kuhanje, posteljnina in 
brisače, 2 kopalnici s tušem, kopalnica z WC-jem, ki je neposredno povezana z zakonsko sobo, terasa, 
parkirišče
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: recepcija, otroška igrala, grill, stroj za pranje perila, otroško igrišče; restavracija in trgovina 200m
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži; v bližini: teniška igrišča, najem koles, namizni tenis,
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo)

brezplačno do 5.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

brezplačno do 5.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 2/3/5 dni   TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: single use 50%, 
krajše bivanje 20, otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI:    otrok od 5. do 12.leta na dod.lež. 50% otroci do 5.leta brezplačno,
popust, tretja oseba na dod.lež. 15% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan

AKCIJA 10%
17.06.-30.06.

AKCIJA 5%, bivanje 8 noči in več
23.04.-17.06., 12.09. -  do zaprtja

LEGA: otok Pag-Novalja, 5 min. hoje do centra mesta
PLAŽA: prodnata; 50m
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: tuš/wc, sat tv, mini bar, klima, balkon, nekatere na morsko stran
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja v hotelu
OPIS: recepcija, restavracija, aperitiv bar s teraso in s pogledom na morje, parkirišče, beach bar, ležalniki
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, razni vodni športi na plaži
OPOMBA: Za dostop do hotela z avtomobilom je potrebno prečkati mestno parkirišče, ki se plačuje. Na dan 
prihoda se gostje izkažejo z voucherjem, po prijavi na hotelu pa prejmejo kartico za neomejen prehod; domače 
živali niso dovoljene

IZENAČIMO
CENO

AKCIJA 5%
05.09.-30.09.

AKCIJA 15%
17.06.-30.06.

AKCIJA 5%, bivanje 8 noči in več
23.04.-24.06., 05.09. -  do zaprtja

AKCIJA 5%
05.09.-30.09.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 2/3/5 dni   TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: single use 50%, 
krajše bivanje 20, otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI:    otrok od 5. do 12.leta na dod.lež. 50% otroci do 5.leta brezplačno,
popust, tretja oseba na dod.lež. 15% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan
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Hrvaška - Kvarner

Otok Pag - Pag - hotel Plaža ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 7 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,50€ na dan, otroci 12-18 let 0,75€ na 
dan DOPLAČILA: garaža 10€ na dan, parkirišče na licu mesta, balkon 5€ na dan po osebi, pogled na morje 5€ na dan po osebi,   
POPUSTI: en otrok do 18.leta v sobi 1/2+1 brezplačno, prvi otrok do 18.leta v sobi 1/2+2 brezpačno, drugi otrok do 
18.leta v sobi 1/2+2  brezplačno, tretja oseba na dod.lež. v sobi 1/2+1  brezplačno   ;

LEGA: 1,5 km od centra mesta Pag

PLAŽA: prodnata, skalnata; 20m
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE: kad/prha, wc, sušilnik za lase, klima, LCD TV, telefon, brezplačen WiFi, minibar (na vprašanje), 
sef, francoski balkon, možnost dodatnega ležišča; možnost družinskih sob
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor menijev
OPIS: recepcija, dvigalo, bar, restavracija, internetni dostop, WiFi, sobna strežba, parkirišče (doplačilo), garaža 
(doplačilo)
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, ležalniki in sončniki (do zasedbe prostih mest), savna, fitnes studio, biljard
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); hotel se nahaja nad plažo, do katere se spustite po stopnicah

15% do 31.12.
brezplačno do 18.leta

10% do 31.03.

Otok Pag - Novalja - penzion Comfort Bok ***
brezplačno do 18.leta

LEGA: v bližini mestnega jedra, tik ob morju;
PLAŽA: peščena, prodnata, 10 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, telefon, SAT-TV, mini bar, sef, priključek za internet, prha/wc, fen, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive 
OPIS: restavracija s teraso na plaži, kavarna, aperitiv bar, slaščičarna, banka, prodajalna spominkov in 
časopisov, kozmetični salon, mini club, nov wellness center, v sezoni animacijski program; športna 
ponudba: nov notranji bazen s sladko vodo, manjši zunanji otroški bazen, fitness, v bližini tenis igrišča, 
odbojka na pesku, nogometno igrišče, najem skuterjev in pedalinov;
OPOMBE: privatno parkirišče pri hotelu  ter javno parkirišče v bližini (doplačilo); domače živali so 
dovoljene; hotel je bil obnovljen v letu 2006/07.

Otok Pag - Pag - hotel Pagus ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 2/3 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan  
DOPLAČILA: pavšal za otroka do 12.leta 19€ na dan POPUSTI: otrok do 2.leta brezplačno, otrok 2-7 let na dod.lež. 
brezplačno, prvi otrok 7-13.let brezplačno otrok 2-12. na osn.lež 30% popust, otrok 13-14 let na dod.lež. 50%, tretja oseba na 
dod.lež. 20% popust, v družinskih sobah dva otroka do 14. leta 70% popust OPOMBE: akcija 7=6 in 14=12 so združljive s 
popustom za hitro prijavo

brezplačno do 13.leta

10% do 31.03.

AKCIJA 7=6, 14=12
29.04.-11.06., 10.09.-16.10.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo pri obrokih, popoldanski prigrizek na mini bifeju, aperitiv bar
med 10.00-22.00 uro, pool bar 14.00-24.00 - brezalkoholne pijače, topli napitki, voda, lokalne alkoholne pijače (pivo, vino), animacijo

IZENAČIMO
CENO

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 2/3 dni   TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: single use 50%, 
krajše bivanje 20, otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI:    otrok od 5. do 12.leta na dod.lež. 50% otroci do 5.leta brezplačno,
popust, tretja oseba na dod.lež. 15% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan

LEGA: v mestu Pag, 300 m od centra mesta
PLAŽA: prodanat, peščena, skalnata, oddaljena le 100 m 
NASTANITEV: SOBE: klimatizirane, moderno opremljene sobe; prha/wc, sušilec za lase, SAT TV, telefon, 
mini bar, sef; delno z balkonom
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk
OPIS: prijeten družinski hotel razpolaga z 18 moderno opremljenimi sobami. Gostom hotela je na voljo 24 
urna recepcija, restavracija, dvigalo, skupen TV salon, parkirišče. V mestu je več restavracij, barov in 
trgovin.
OPOMBE: brezplačno parkirišče

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022
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Hrvaška - Kvarner

Otok Pag - Pag - hotel Belveder ***

LEGA: Pag, 500m iz centra mesta
PLAŽA: 20m, peščena, prodnata; stopnice
SOBE: prha/wc, SAT TV, balkon, družinske sobe tipa 1/3+1 imajo tudi hladilnik, vse sobe so klimatizirane
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja- izbor menijev
OPIS: recepcija, restavracija, bar, wellness (parna kopel, savna, jacuzzi, solarij, fitness, masaža), ležalniki ob 
bazenu, parkirišče, 
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen,  v bližini: šola potapljanja, razni vodni športi
ŽIVALI: niso dovoljene
OPOMBA: do plaže vodi panoramsko dvigalo, zato je hotel primeren tudi družinam z otroci in starejšim. Hotel je 
bil v letu 2012 preurejen v sobe in ne ponuja več možnosti namestitve v apartmajih

brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, 7 dni, v sezoni prihodi ob sobotah  TURISTIČNA TAKSA:  odrasli 1,10€ po osebi na 
dan, otroci 12-18 let 0,70€  POPUSTI: otrok do 12. leta brezplačno do 17.07. in od 28.08. naprej , v glavni sezoni otrok do 
7.leta brezplačno, otrok od 7. do 12. leta na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% popust, otroci do 12.leta na 
osn.lež. nimajo popusta, OPOMBA: pogoj za bivanje v sobi 1/3+1 so tri polno plačane cene

ne spreglejte

- v ceno vključena tudi uporaba zunanjega 
  bazena, ležalniki  ter parkirno mesto, 
  WI-FI internet znotraj hotela

Otok Pag - Pag - hotel Park Smokva ***
brezplačno do 4.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, 3/4 dni, v sezoni prihodi ob sobotah  TURISTIČNA TAKSA:  odrasli 1€ po osebi na dan, 
otroci 12-18 let 0,50€  POPUSTI (suite):  otrok 4-10 let na dod.lež. 80% popust, 10-15 otrok do 4. leta brezplačno brez ležišča,
75% popust, odrasla oseba na dod.lež 65% popust, 

LEGA: otok Pag, centru mesta; na glavni promenadi ob Jadranskem morju.

PLAŽA: prodnata, skalnata, betonirana, 150m
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE: prha/kad, wc, SAT TV, fen, klima, mini bar, telefon, sef; možnost družinskih sob
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja trihodni meni: juha, glavna jed, solata in desert
OPIS: recepcija, restavracija, a la carte restavracija, bar, terasa, dvigalo, sef, terasa za sončenje
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: javno parkirišče v bližini (doplačilo); domače živali niso dovoljene

LEGA: v mirnem delu mesta Pag, le nekaj minut hoda do centra mesta;
PLAŽA: kamnita, prodnata; 50 m;
NASTANITE: SOBE: klima, telefon, SAT-TV, sef, mini bar, priključek za internet, fen, kad/wc, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, internetni dostop v lobby baru (brezplačno), menjalnica, bankomat, prodajalna 
časopisov, storitev pranja perila, v neposredni bližini (20 m): wellness (zunanji bazen z ogrevano vodo, jacuzzi, 
masaža, razni tretmani), organizirani enodnevni izleti v okolico; dvigalo, parkirišče, podzemna garaža; športna 
ponudba: zunanji bazen, izposoja koles, potapljanje; v bližini: tenis, nogomet, košarka, odbojka na mivki;
OPOMBE: parkirišče, podzemna garaža (doplačilo); domače živali niso dovoljene; vse sobe so opremljene v 
bidermajer stilu; možnost wellnessa ob doplačilu v hotelu Pagus ob predhodni najavi na recepciji hotela Meridijan.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni v sezoni  min.  5  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, 
otroci 12-18 let 0,70€ DOPLAČILA: garaža (na vprašanje) 12-16€ nadan, zunanje parkirišče 5-7€ na dan, krajše bivanje 30%,  
POPUSTI:  tretja oseba na dod.lež. 10% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 3€ po osebi na dan. OPOMBE: hotel ne sprejema 
otrok in je namenjen starejšim od 16 let 

Otok Pag - Pag - hotel Meridijan ****
10% do 31.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

15% do 15.02.

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Počitnice 2022
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Starigrad - Paklenica - mobilne hišice Alan ***

Hrvaška - Kvarner

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

LEGA: kamp se nahaja v sklopu HN Bluesun hotela Alan, v borovem gozdičku;
PLAŽA: prodnata neposredno ob kampu;
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: (1/4+2 MH); klima, SAT-TV, soba z zakonsko posteljo, soba z ločenima 
ležiščema, dnevni prostor z dvema ležičem, kuhinja, dve kopalnici, dva wc-ja, vrtna gartnitura pred hišico, 
parkirišče za en avto;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem kampu;
STORITEV: najem mobilne hišice;
OPIS: restavracija Batela, trgovina, apetiv bar, prodajalna spomnikov, frizer, v bližini kampa: trgovina, lekarna, 
banka, bencinski servis; športna ponudba: zunanji bazen, otroški bazen, športna animacija, namizni tenis, 
biljard, možnost izposoje koles, razni vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče za en avto; domače živali so dovoljene (doplačilo), 

Karlobag - hotel Zagreb ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min. 7 dni do 18.06. in od 27.08., v sezoni prihodi ob sobotah  TURISTIČNA 
TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ po osebi na dan   DOPLAČILA: single use 40%, parkirišče na 
licu 3€ na dan POPUSTI: , otrok 12-16 let 50% popust, 16-18 30% popust, tretja oseba prvi otrok do 12.leta brezplačno
na dod.lež. 20% popust, popusti na 4.ležišču: , 2-16 50% popust, 16-18 30% popust, odrasli 20% do 2.leta brezplačno
popust

brezplačno do 12.leta
17% do 31.03.

Zadar - Posedarje - hotel Lucija ****
brezplačno do 5.leta

10% do 31.01.

LEGA: v Posedarju, na obali Novigrajskega morja, 24 km od Zadra;
PLAŽA: zasebna hotelska plaža, prodnata,  brezplačna uporaba ležalnikov in senčnikov; v bližini so še ostale mestne  
plaže, ki so skalnate ali prodnate; 5 km od peščene plaže Sv. Duh;
NAMESTITEV: sobe: kopalnica z wc in tušem, klima/gretje, SAT TV, telefon, wi-fi; dve enoposteljni sobi imata pogled na vrt 
in sta brez balkona, ostale dvoposteljne pa imajo balkon s pogledom na morje, večina dvoposteljnih sob ima možnost 
dodatnega ležišča; 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS:  majhen družinski hotel, ki je bil zgrajen v sredini 90-tih, obratovati pa je začel leta 2005;  moderno opremljen, 24 sob, 
2 suiti, 2 apartmaja (v ločeni stavbi); restavracija, terasa, konferenčna dvorana, majhen TV salon, vinograd; športna 
ponudba v bližini: rafting, kajaking, bungee jumping, foto safari, paintball, vožnja s čolnom, let z letalom, kolesarske in 
motoristične ture; organizacija izletov v bližnje nacionalne parke, naravne parke, ogled znamenitosti;
OPOMBE: varovano parkirišče; domače živali niso dovoljene. v letu 2019 obnovljen hotel

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min. 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 
0,70€ na dan  DOPLAČILA: prijava 1€ na osebo, zavarovanje 0,30€ na dan po osebi, krajše bivanje 30%, kosilo 12€, 
otroška posteljica 5€  POPUSTI: otroci do 5.leta brezplačno, otrok 5-18 na dod.lež. bezplačno z doplačilom pavšala 
23€ po osebi na dan, odrasla oseba na dod.lež. doplačilo 35€ pavšala za hrano po osebi na dan 

10% do 31.03.

LEGA: 150 m od mesta Karlobag
PLAŽA: 50 m, betonirana in peščena
SOBE: klima, prha/wc, sat. Tv, mini bar, telefon, delno balkon. Dodatno ležišče je možno samo v sobah z 
balkonom; sobe brez balkona se nahajajo v glavni zgradbi ali v depansansi Villa Pinia
STORITEV: all inclusive
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: recepcija, restavracija, bar,  wellness & spa, fitnes, notranji bazen z ogrevano sladko vodo do 26'c, savna, 
zunanji bazen s sladko vodo v velikosti 48m2
ŠPORTNA PONUDBA: igrišče za odbojko, mini golf, tenis, namizni tenis, vodni športi

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo s solatnim bifejem in pijačo pri obrokih, domače alkoholne (pivo, 
namizno redeče in belo vino) in brezalkoholne pijače (sokovi, čaj, kava, voda) od 11.00 do 21.30 ure v all inclusive baru, pijača ob bazenu v 
času med 10.00-18.30 uro, uporabo zunanjega in notranjega bazena, neomejena uporaba tenis igrišča (min bivanje 7 noči), popust na 
masaže in wellness storitve, animacijo za otroke 25.06.-31.08. in 5 x tedensko živo glasbo med 01.07.-20.09., uporabo savne - 1 ura po 
tedenskem bivanju,  ležalniki in senčniki ob bazenu do zasedbe prostih mest

PRIPRAVLJAMO ZA VAS
manjkajočo ponudbo bomo kmalu dopolnili

PREVERITE CENO in POGOJE NA SPLETNEM PORTALU www.mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta   DOPLAČILA: končno 
čiščenje na licu mesta 35€,  v najvišji sezoni 8€, prijava 1€ na licu mesta, domače živali 4€/8€ na licu, krajše bivanje 30%

IZENAČIMO
CENO

AKCIJA 7=6, 14=12
01.04.-31.05., 01.10.-31.10. 

10% do 31.01.15% do 31.01.

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Hrvaška - Dalmacija

Zadar - otok Vir - apartmaji Nenadović M ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ 
na dan na vprašanje

Zadar - otok Vir - Apartmaji Čigir M ***

Zadar - otok Vir - apartmaji Spanić ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ 
na dan na vprašanje

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ 
na dan na vprašanje, doplačilo za dve dodatni osebi 13€ po osebi na dan (po želji)

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA VIRU IN V OKOLICI?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

LEGA: otok Vir, 500m od centra mesta
PLAŽA: prodnata, 150m
STORITEV: najem apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2+2: spalnica, kuhinja (mikrovalovna pečica, toaster, grelec vode, aparat za filter kavo) 
dnevni prostor, kjer je kavč za dve osebi, kopalnica, SAT TV, klima, balkon ali terasa,
OPIS: od najbližje trgovine so apartmaji oddaljeni cca. 150m. Gostom je na voljo skupni žar na dvorišču; parkirišče ob hiši 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

LEGA: otok Vir, 500 m od centra mesta
PLAŽA: prodnata, skalnata; 200 m
NASTANITEV: APARTMA1/2+2 - 24 m2; prvo nadstropje, klimatizirano; spalnica z zakonsko posteljo, dnevni 
prostor z kuhinjo (plinski štedilnik, hladilnik z zamrzovalnikom) in kavčem za dve osebi, kopalnica (prha/wc), SAT 
TV, balkon/terasa 20 m2
INTERNET: brezplačni wi-fi
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: od najbližje trgovine je oddaljen 55 m; gostom je na voljo skupni žar na vrtu, skupna pokrita terasa, 
gugalnica
OPOMBA: cena vključuje  menjavo posteljnine, brisače, porabo vode, elektrike in plina, klimo, brezplačno 
parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo)

LEGA: otok Vir, 300 m od centra mesta
PLAŽA: prodnata, 100 m
NASTANITEV: APARTMA 1/2+2 - 35 m2; prvo nadstropje, klimatizirano, spalnica z zakonsko posteljo, dnevni 
prostor z kuhinjo (plinski štedilnik, hladilnik z zamrzovalnikom, električni roštilj, aparat za kavo, grelnik vode, 
mikrovalovna pečica, toster) in raztegljivim kavčem za 2 osebi, kopalnica (prha/wc), SAT-TV, terasa s sedežno 
garnituro 15 m2
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: apartma se nahaja na prvem nadstropju in ima pogled na morje. Od trgovine je oddaljen 200 m; gostom je 
na voljo skupni žar na dvorišču, ležalniki, pralni stroj
OPOMBA: cena vključuje menjavo posteljnine, brisače, porabo vode, elektrike in plina, klimo, brezplačno parkirišče

LEGA: otok Vir, 2 km do centra mesta
PLAŽA: 200 m, prodnata
NASTANITEV: APARTMA 1/2 STUDIO - 27 m2; pritličje, klimatizirano; dnevno-spalni prostor z kuhinjsko nišo 
(električni štedilnik - 2 plošči, hladilnik z zamrzovalnikom, aparat za kavo, grelnik vode), kopalnica (prha/wc), SAT 
TV, pokrita terasa s sedežno garnituro
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: apartma je v pritličju. Od trgovine je oddaljen 500 m. Gostom je na voljo skupni žar na dvorišču in ležalniki.
OPOMBA: brezplačno parkirišče; cena vključuje menjavo posteljnine in brisače, porabo vode in elektrike ter klime
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Hrvaška - Dalmacija

Zadar - otok Vir - apartmaji Sankovič ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni ob sobotah, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 

Zadar - otok Vir - apartmaji Srnec Haus ***

LEGA: otok Vir, 1km iz centra mesta; 25km od Zadra
PLAŽA: 300m; prodnata, skalnata, betonirana
APARTMAJI: 1/4 APP: dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom, kopalnica, TV, balkon ali terasa, parkirišče; 1/4+1 
APP: dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem za eno osebo, kopalnica, TV, balkon ali terasa, parkirišče;
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: Apartmajska hiša se nahaja na prijetni mirni lokaciji  na otoku Vir. Od plaže je oddaljena cca. 300m, od trgovine 
cca. 500m in restavracije cca. 1000m. Parkirišče pred hišo. Gostom je na voljo tudi uporaba žara.
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: Prihod v apartma po 14.00 uri, odhod do 10.00 ure. Menjava posteljnine 1 x tedensko, brisače in kuhinjske 
krpe je potrebno prinesti s seboj.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni ob sobotah, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1€ na dan, otroci 12-
18 let 0,50€ na dan DOPLAČILA: dodatno ležišče v apartmaju -5.oseba 12€ na dan,  doplačilo za domače živali 10€ na dan - plačilo na 
licu,

ne spreglejte

- uporaba WI-FI vljučena v ceno
- klima vključena v ceno

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Zadar - Privlaka - Apartmajska hiša Privlaka 01 *** 

LEGA: naselje Privlaka, 24 km do centra mesta Zadar
PLAŽA: 250m; prodnata, peščena
APARTMAJI: 1/2+1 in 1/2+2 APP: 29m2: pritličje: spalnica, kuhinja z dnevnim prostorom, kopalnica, terasa, parkirišče; 
klima, SAT TV; 1/4 in 1/4+1 APP: 47 m2: dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem za eno osebo, 
kopalnica, klima, SAT TV, parkirišče;
STORITEV: najem apartmaja
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: Apartmajska hiša se nahaja na prijetni mirni lokaciji v Privlaki. Prva trgovina je oddaljena 100m, restavracija 
1100m, poštne storitve 1400m; v sklopu dvorišča se nahaja žar, ki je gostom na voljo brezplačno; Hiša je orientirana na 
plažo, ki je obrnjena na odprto morje in na Otok Vir (lepa lokacija)
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: Prihod v apartma po 14.00 uri, odhod do 10.00 ure. Menjava posteljnine 1 x tedensko, brisače in kuhinjske 
krpe je potrebno prinesti s seboj.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno POPUSTI: otrok do 3.leta brez ležišča 
brezplačno 

ne spreglejte

- uporaba WI-FI vljučena v ceno
- klima vključena v ceno
- brezplačen privez za čolne

brezplačno do 3.leta

IZENAČIMO
CENO

LEGA: otok Vir, 400 m od centra mesta
PLAŽA: 60 m od dolge prodnate plaže
NASTANITEV: APARTMA 1/4 (+2) - 55 m2; pritličje, klimatizirano, dve spalnici z zakonsko posteljo,  kuhinja ( 
plinski štedilnik - 4 plošče, pečica, hladilnik z zamrzovalnim delom, aparat za kavo, grelnik vode, mikrovalovna 
pečica) z dnevnim prostorom, v katerem je možnost še dveh dodatnih ležišč, kopalnica (prha/wc), SAT TV, velika 
pokrita terasa s sedežno garnituro
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: novozgrajena apartmajska hiša v bližini morja. Od trgovine je oddaljena 400 m. Gostom je na voljo skupni 
žar na dvorišču in pralni stroj (po dogovoru z lastniki)
OPOMBA: cena vključuje menjavo posteljnine in brisače, porabo vode in elektrike ter plina, klimo, parkirišče
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Hrvaška - Dalmacija

LEGA:  v borovem gozdičku; na 100 ha; 15 km od centra Zadra; 
PLAŽA: 1,5 km dolga, peščena, prodnata, betonska; 100-300 m; idealna za otroke; 
NASTANITEV: APARTMAJI 3*(obnovljeni s klimo): prha/wc, SAT-TV, telefon, aparat za kavo, sef, fen, terasa s 
sedežno garnituro; (1/2 studio): 20 m2, dnevno-bivalni prostor s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom; pritličje; (1/3 studio): 
20 m2, dnevno-bivalni prostor z dvema dod. ležiščema, kuhinjsko nišo in jedilnim kotom; pritličje; (1/2+2): 29 m2, 
dvoposteljna soba, dnevno-bivalni prostor z dvema ležiščema, kuhinjsko nišo in jedilnim kotom; nadstropje ali pritličje; 
(1/5): 35 m2, dve dvoposteljni sobi, dnevni prostor z enim ležiščem, kuhinjsko nišo in jedilnim kotom; pritličje; 
APARTMAJI 4*  novi: klima, prha/wc, SAT-TV, telefon, priključek za modem, mikrovalovna pečica, aparat za kavo, sef, 
fen, terasa s sedežno garnituro; (1/2 studio): 25 m2, dnevno-bivalni prostor z dvema ležiščema, kuhinjsko nišo in 
jedilnim kotom; pritličje; (1/2+2): 36 m2, dvoposteljna soba, dnevni prostor s kavčem za 2 osebi, kuhinjska niša in 
jedilni kot; (1/5): 48 m2, dve dvoposteljni sobi, dnevni prostor s kavčem, kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, dodatni wc;  
nadstropje ali pritličje; (1/5-6): 58 m2, 2 dvoposteljni sobi (od tega ena v galeriji, z lastno kopalnico); dodatno ležišče, 
kuhinjska niša z jedilnim kotom;
INTERNET: brezplačen wifi v apartmajih 4*
STORITEV: najem apartmaja, možnost polpenziona s točeno pijačo pri večerji;
OPIS:  restavracije, konoba, picerija, grill, slaščičarna, aperitiv bar, cafe bar, internet cafe, butik, različne trgovine s 
spominki, trgovina s časopisi, zlatarna, frizerski salon, ambulanta; beach bari ter zabavni center z glasbo in animacija 
na plaži; snack bar, cocktail in cafe bar v sklopu bazenskega kompleksa; supermarket, internet; masaža, otroško 
igrišče, otroški klub, reševalci v bazenskem kompleksu; dnevna animacija za otroke in odrasle; večerna animacija – 
show program, živa glasba, plesna terasa; diskoteka Saturnus, v bližini nočni klub; za otroke: otroški vrtec, šola 
plavanja, jahanje ponija, mini avto šola, mini club (od 4-12 let), teenclub (od 13-19 let), bankomat, rent-a-car; marina 
za privez čolnov; brezplačno parkirišče, menjalnica; športna ponudba: veliki tobogan, aqua montagne in jumping 
center na plaži; veliki in mali zunanji bazen s sladko vodo v bazenskem kompleksu; 12 igrišč za tenis (4 osvetljena), 
tenis center, šola tenisa, potapljaški center, potapljaška šola, jahalni center, jahalna šola, kolesarske steze, namizni 
tenis, minigolf, pikado, balinišče, mountain bike, aerobika, aqua-gimnastika, fitnes klub, trim steza, košarka, mali 
nogomet, rokomet, odbojka na pesku, jadranje na deski, smučanje na vodi, parasailing, najem motornih čolnov in 
čolnov na vesla; sandolini, jet-ski; turnirji; 
OPOMBE: brezplačno parkirišče; živali dovoljene do 7 kg (doplačilo v terminu 30.5.-5.9.); najem apartmaja vključuje: 
menjavo posteljnine vsakih 7 dni, menjavo brisač vsake 3-4 dni, porabo vode, elektrike in plina, kopanje v bazenu, 
animacijo, parkirišče; 

AKCIJA 7=6
11.06.-17.06.

Zadar - Zaton - mobilne hišice Holiday Village ***

LEGA: mobilne hišice v sklopu kampa, blizu mesteca Zaton; Zadar 16 km;
PLAŽA: peščena plaža 250 m, primerna tudi za otroke;
NASTANITEV:  MOBILNE HIŠICE - comfort/superior: 30 - 32 m2; za največ 4+2 oseb spalnica z ležiščem 140x200 cm, 
dvoposteljna soba z ležiščema 80x190 cm, jedilni kotiček z dvema dodatnima ležiščema na raztezanje, prostor za 
kuhanje, 2 x tuš/wc, terasa 10 m2; tip superior ima v sobi še nadstropno posteljo; MOBILNE HIŠICE - premium: 34,40 m2; 
za največ 6+1 oseb spalnica z ležiščem 140x200 cm, dve dvoposteljni sobi z ležiščema 70x190 cm, jedilni kotiček s klopjo 
za raztezanje za eno osebo v dnevnem prostoru, prostor za kuhanje, 2 x tuš-wc; terasa 25,80 m2; GLAMPING ŠOTOR: za 
največ 1/4+1 oseb, spalnica, spalnica z enojno posteljo in eno nadstropno posteljo, kuhinja z dnevnim prostorom, 
prha/wc, delno pokrita terasa
INTERNET: na povpraševanje;
STORITEV: najem mobilne hišice, možnost doplačila za polpenzion
OPIS: v vseh mobilnih hišicah: klimatska naprava hladilnik, plinski kuhalnik s 4 ploščami, mikrovalovna pečica, aparat za 
kavo, sat TV, pribor za kuhanje in jedilni pribor, sedežna garnitura na terasi, električna napeljava; v naselju: animacija za 
odrasle in otroke, restavracije, konoba, picerija, slaščičarna, aperitivni in kavni bar, samopostrežna trgovina, butiki, 
trgovine časopisov in spominkov; športna ponudba: odbojka na mivki, tenis, namizni tenis, nogometna igrišča, vodni 
športi, balinanje, mini golf, bazeni za otroke in odrasle; naselje je delno prilagojeno invalidom;
OPOMBE:  brezplačno parkirišče za en avto; domače živali so dovoljene (doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: domače živali razen v 
premium hiški 10€ na dan, otroška posteljica 6,00€ na dan, polpenzion za odraslo osebo 21€ na dan, krajše bivanje 20% 
POPUSTI:(na storitev hrane):   otroci do 5.leta brezplačno, otrok od 5. do 12.leta na dod.lež. brezplačno do 28.05.  in od 10.09. 
v glavni sezoni 50% popust  OPOMBA: končno čiščenje 50€ vkolikor gosti ob odhodu ne počistijo apartmaja, kavcija 100€, ki se ob 
odhodu vrne, 

Zadar - Zaton - holiday village ***/****

brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/5 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: domače 
živali 12€ na dan, otroška posteljica 6,00€ na dan, polpenzion 21€ na dan, dodatno ležišče 14€ (apartmaji za 1/2, 1/3 - 4* 
16€ na dan  POPUSTI  (na storitev hrane): otroci do 5.leta brezplačno, otrok od 5. do 12.leta do 29.05. in od 10.09. 
naprej gratis, v glavni sezoni 50% popust  OPOMBA: končno čiščenje 40€ vkolikor gosti ob odhodu ne počistijo 
apartmaja, 

brezplačno do 12.leta

CENA VKLJUČUJE pri storitvi polpenziona še: točeno pijača pri večerji

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,20€ na dan, otroci 12-18 0,60€ na dan 
DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan , krajše bivanje 20% POPUSTI: prvi otrok do 12.leta na dod.lež. brezplačno, drugi 
otrok do 12.leta brezplačno do 22.06. in od 24.08., v ostalih terminih 50% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust, tretja 
oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 4€ na dan  

Zadar - Privlaka - hotel Laguna ****
brezplačno do 12.leta

10% do 31.03.

AKCIJA 7=6
do 13.06. in od 29.08.

LEGA: Privlaka 2 km do centra mesta, 1 km od TN Zaton, 18 km do Zadra;
PLAŽA: betonirana 10 m, v vodi je mivka;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, mini bar, klima, SAT-TV, sušilec za lase, wi-fi; brez balkona
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s solatnim bifejem;
OPIS: manjši hotel na mirni lokaciji in tik ob obali, zgrajen leta 2006, recepcija, restavracija, bar, terasa z lepim 
pogledom na morje,športna ponudba: savna, fitness za goste hotela brezplačen;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

V CENI TUDI: parkirišče, koriščenje fitnessa

Zadar -Sabunike - penzion Plava Laguna **

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni v sezoni ob sobotah, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 
12-18 let 0,70€ na dan DOPLAČILA: kosilo 6€ po osebi na dan, POPUSTI:  otrok 3-12 otrok do 3.leta v vseh tipih sob brezplačno, 
na doddatnem ležišču 30% popust

brezplačno do 3.leta

LEGA: Privlaka 2 km do centra mesta, 3 km od TN Zaton, 18 km do Zadra;
PLAŽA: 350 m, prodnata,delno peščena s plitvim morjem
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, balkon, TV
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in en meni za večerjo (dogovorite se z lastniki)
OPIS: penzion je v zasebni lasti in leži na mirni lokaciji, nedaleč od plaže. Razpolaga z veliko restavracijo in 
recepcijo, zunanjim bazenom (doplačilo) in lastnim parkiriščem. Penzion ima odlično lego in je primeren za 
družine z majhnimi otroci 
ŠPORTNA PONUDBA: v bližini ponudba športov na vodi; ob plaži je tudi igrišče za otroke;
OPOMBE: prijeten preprosti objekt z „domačo klimo“. Z domačini se dogovorite o uri zajtrka in večerje. Odlična 
lokacija z veliko miru in lepo plažo.

LEGA: Petrčane, 12 km do Zadra;
PLAŽA: prodnata, kamnita; plaža je zaščitena pred vetrom in visokimi valovi; 100 m;
NAMESTITEV: klima, SAT-TV, hladilnik, mini bar, telefon, priključek za internet, fen, prha/kad wc, premium sobe z 
balkonom, nekatere s pogledom na morje;
INTERNET: wi-fi v skupnih prostorih in v sobi brezplačno, internetni kotiček brezplačno;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja s solatnim bifejem;
OPIS:  restavracija, dnevni bar, picerija-grill, dalmatinska konoba, kavarna, slaščičarna, internet cafe, hotelska animacija, 
konferenčne dvorane, savna masaža, solarij, prodajalna spominkov, market, vsi skupni prostori so klimatizirani, notranji 
bazen s hidromasažami (zaprt 1.6.-7.9.), zunanji bazen, fitnes, otroško igrišče, teniška igrišča, namizni tenis, mini golf, 
kegljišče, odbojka na plaži, vodni športi, najem koles in rekvizitov za plažo;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene. 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2/3 dni v sezoni min. 5 dni   TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, 
otroci 12-18 let 0,70€ DOPLAČILA: krajše bivanje 30%, polni penzion 10€ na dan na vprašanje, POPUSTI: prvi otrok do 6.leta 
rezplačno, prvi otrok od 6. do 12.leta brezplačno do 28.05. in od 10.09. naprej, v ostalih terminih 50% popust, na osn.lež. 30% 
popust, drugi otrok do 12.leta v sobi 1/2+2 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€, 

Zadar - Petrčane - hotel Pinija ****

 AKCIJA 7=5, 14=10
 za prihode do 20.05. in od 24.09. do 06.11.

15% do 31.01.
brezplačno do 12.leta

 AKCIJA 7=6 14=12.
 za prihode od 21.05. do 10.06. in od 03.09. do 23.09.

CENO

15% do 28.02.

15% do 31.01.20% do 31.01.

15% do 31.01.10% do 31.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Zadar - apartmajsko naselje Sunnyside **** brezplačno do 5.leta
20% do 31.12.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 1/3 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,70€ 
DOPLAČILA: zajtrk 10€ po osebi na dan, polpenzion 20€ po osebi na dan, domače živali 15€ na dan  POPUSTI (polpenzion): prvi 
otrok do 5.leta brezplačno, prvi otrok 5-12 brezplačno do 04.06. in od 20.08., v ostalih terminih 50% popust, 

 AKCIJA 7=6 14=12
 za prihode do 11.06. in od 03.09. naprej

LEGA: Zadar-Petrčane, Zadar je oddaljen 15 km
PLAŽA: 100m, prodnata, skalnata
STORITEV: najem apartmaja
INTERNET: brezplačni wi fi
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2+2APP-tip A: cca. 45 m2, maksimalno število oseb: 2 odrasla in 2 otroka, apartma se nahaja 
bodisi v pritličju ali v prvem nadstropju; na dvoposteljna soba, dnevna soba in jedilnica, v dnevni sobi kavča na razteg, 
kopalnica z banjo ali tušem, terasa ali balkon, eno parkirno mesto; 1/4APP- tip B/C: cca. 45 m2, maksimalno število oseb: 2 
odrasla in 2 otroka, apartmaji se nahajajo v prvem nadstropju; 1 dvoposteljna soba, 1 spalnica z dvema ločenima ležiščema, 
dnevna soba in jedilnica, v dnevni sobi kavča na razteg, kopalnica s tušem, balkon, eno parkirno mesto; 1/2+3APP-tip D: cca. 
65 m2, maksimalno število oseb: 2 odrasla in 2 - 3 otroci, apartmaji se nahajajo v pritličju, na dvoposteljna soba, 1 spalnica z 
dvema ločenima ležiščema, dnevna soba in jedilnica, v dnevni sobi kavča na razteg, dve kopalnici kad ali tuš, terasa, eno 
parkirno mesto
OPIS: recepcija, otroška igralnica, restavracija z možnostjo polpenziona, pizzerija, bazen s sladko vodo, namenjen samo 
gostom naselja, animacija za otroke v sezoni
OPOMBA: domače živali so dovoljene (doplačilo)

IZENAČIMO
CENO

15% do 28.02.

10% do 30.04.
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Zadar - Petrčane - Bungalovi Malić***

LEGA: sprehajalna pot do kraja Petrčani (900 m) in do hotela Pinija, 12 km od Zadra;
PLAŽA: peščena, prodnata in betonska, oddaljenost od plaže 30 m;
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2studio APP- D (1. vrsta): enoprostorski apartma, kuhinja z dnevnim prostorom in 
ležiščem za dve osebi, kopalnica, SAT TV, klima, pogled na morje; 1/2+2APP-C II (2.vrsta): spalnica, kuhinja z 
dnevnim prostorom in ležiščem za dve osebi, kopalnica, SAT TV, klima, balkon; 1/2+2APP - C I (1.vrsta): spalnica, 
kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem za dve osebi, kopalnica, SAT TV, klima, balkon s pogledom na morje; 
1/4+1APP - B II (2.vrsta): dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem za eno osebo, kopalnica, SAT TV, 
klima, balkon; 1/4+1APP- B I (1.vrsta): dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem za eno osebo, 
kopalnica, SAT TV, klima, balkon: 1/4+1APP - A+A (1. vrsta): dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem 
za eno osebo, kopalnica, SAT TV, klima, balkon s pogledom na morje
INTERNET: wi-fi na povpraševanje;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: recepcija, restavracija s teraso, aperativ bar, caffe terasa, parkirišče; apartmaji imajo lastni parkirni prostor, 
veliko zelenja in rož, tako da se resnično počutite kot v raju; najem vključuje: posteljnino, brisače, porabo vode in 
elektrike, toaletni pribor, kuhinjsko opremo, gril; športna ponudba: možnost koriščenja športnih rekvizitov v naselju 
Petrčane in na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo); prijetna lokacija, bližina Falkensteiner 
Diadora in Iadera.

PRIHODIDOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni v sezoni ob sobotah, min. 7  dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: domače živali 15€ na dan, dodatno ležišče 20€ na dan, otroška posteljica 15€ na dan, čiščenje apartmaja na zahtevo 
gosta 20€ na dan, krajše bivanje 30%, možnost koriščenja polpenziona v hotelu Petrčane **** - 20€ na dan

ne spreglejte

- lepa lokacija
- veliko zelenja
- priporočamo
- možnost polpenziona

Zadar - Petrčane - Falkensteiner Family Hotel Diadora ****

LEGA: na polotoku Punta Skala,  pribl. 1,5 km od mesta Petrčane ter 12 km od Zadra;
PLAŽA: prodnata in skalnata, tik ob hotelu;
NAMESTITEV: prostorne in lepo urejene imajo spalni del za odrasle z zakonsko posteljo in bivalni del za otroke; 
vse imajo klimo, mini bar, sef, TV, priključek za internet, prha/WC, sušilnik za lase in balkon; prenovljene v letu 
2022 v morskem vzdušju in vgrajenimi plezalnimi stenami
INTERNET: wi-fi v skupnih prostorih in v sobi brezplačno, internetni kotiček;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s show cookingom, brezplačna pijača čez dan za otroke v Falky 
landu
OPIS:  restavracija, otroška restavracija, a la carte restavracija Nettuno; velik zunanji bazenski kompleks 
površine 1200 m2 z otroškim bazenom in bazenom »doživetij« z velikim toboganom, ležalniki in senčniki, 
wellness na površini 2300 m2 s 3 bazeni z različnimi atrakcijami, s finsko in parno savno; v času 1.6.-30.9. 
dnevna animacija, vodna aerobika, meditacija, joga, kardiofitnes, za otroke FALKY-LAND z animatorji, ki skrbijo 
za otroke od 3 leta naprej;
OPOMBE: parkiranje proti doplačilu (garaža); domače živali niso dovoljene. Popolnoma prenovljen hotel v letu 
2022, ki bo postal vrhunski otroški hotel

brezplačno do 6.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1/3 dni  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan 
DOPLAČILA: garaža 9,5€ na dan POPUSTI: prvi otrok do 18.letana dod.lež. v sobi 1/2+1 brezplačno, dva otroka do 18.leta 
na dod.lež.  v sobi 1/2+2 brezplačno 

20% do 15.02.
velja za min 7 noči v sezonah 22.05.-11.09. 01.06.-24.09.

Zadar - Vrsi - hotel Beni ***
brezplačno do 4.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3/4 dni, v sezoni 7 dni, v sezoni prihodi ob  nedeljah, ostali dnevi na vprašanje  
TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan DOPLAČILA: kosilo 8€, krajše bivanje prve tri sezone 
20%, ostali dve 30% POPUSTI: , otrok 4-7 let 50% popust, 7-12 30% popust, 12-15 let 20% prvi otrok do 4.leta brezplačno 
popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 2€ na dan popusti v sobi family: dva otroka do 18.leta v sobi z dvema odraslima 
brezplačno, tretja in četrata oseba na dod.lež.brezplačno

LEGA: Vrsi, Nin, bližina TN Zaton 22 km od centra mesta
PLAŽA: 10 m, prodnato peščena plaža
NASTANITEV: dvoposteljne, triposteljne in enoposteljne sobe in family sobe: kopalnica, SAT TV, klima, 
balkon, sušilec za lase
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja
OPIS: manjši hotel, tik ob plaži, recepcija, restavracija, zunanja terasa, 200 m od avobusne postaje, lastno 
parkirišče pri hotelu; možnost športne ponudbe na plaži, najem koles, motornih koles;

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,20€ na dan, otroci 12-18 0,60€ na dan 
DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan , krajše bivanje 20%, enoposteljna soba 30%  POPUSTI: prvi otrok do 7.leta na 
dod.lež. brezplačno, , otrok 7-12 na dod.lež. 50% popust, 13-18 30% popust

Zadar - Privlaka - hotel Laguna ****
brezplačno do 7.leta

10% do 28.02.

LEGA: Privlaka 2 km do centra mesta, 1 km od TN Zaton, 18 km do Zadra;
PLAŽA: betonirana 10 m, v vodi je mivka;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, mini bar, klima, SAT-TV, sušilec za lase, wi-fi; brez balkona
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s solatnim bifejem;
OPIS: manjši hotel na mirni lokaciji in tik ob obali, zgrajen leta 2006, recepcija, restavracija, bar, terasa z lepim 
pogledom na morje,športna ponudba: savna, fitness za goste hotela brezplačen;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.
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Zadar - Borik - hotel Mediteran*** brezplačno do 6.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, prihodi ob sobotah in nedeljah TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi 
na dan, 12-18 let 0,70€ na dan,  POPUSTI: , otroci od 6. do 12. leta na dod.lež. 50% otroci do 6. leta na dod.lež. brezplačno
popust,tretja oseba na dod.lež. 30% popust

LEGA: na predelu Borika – Puntamike, 3 km od Zadra;
PLAŽA: peščena, prodnata, 600 m;
NASTANITEV: SOBE: (standard) 21 m2: prha/wc, mini bar, SAT TV, klima, sušilec za lase, balkon, brezplačen wi-fi; 
comfort sobe so le večje - 28m2 in imajo minibar
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: bogat samopostrežni zajtrk; večerja po izbiri gosta 
OPIS: recepcija, restavracija a la carte, terasa, kavarna, vrt, caffe bar, banka, trafika; športna ponudba: zunanji 
bazen, tenis, kolesarjenje, vodni športi na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

Zadar - hotel Zadar ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3/4 dni  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan 
DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan, polni penzion 7€ na dan, krajše bivanje 30%, varovano parkirišče 5€ na dan 
POPUSTI: otrok 4-7.let na dod.lež 50% popust, 7-12 let 30% popust, 12-18 let prvi otrok do 4.leta  na dod.lež. brezplačno, 
20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust

10% do 31.01.

5% do 28.02.

15% do 31.12.

Zadar - hotel Kolovare****

LEGA: v mirnem in slikovitem predelu s čudovitim pogledom na Zadarski kanal in  otoke, blizu starega dela mesta;
PLAŽA: kamnita, prodnata;
NASTANITEV: SOBA: klima, telefon, SAT-TV, mini bar, fen, kad/wc, balkon, nekatere obrnjene na morsko stran; iz sob, 
ki imajo dodatno ležišče na morsko stran je omejen pogled na morje zaradi dreves;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja
OPIS: restavracija, a-la-carte restavracija, aperitiv bar, vinoteka, frizerski salon, masažni salon, parkirišče; športna 
ponudba: zunanji bazen za otroke in odrasle, športno rekreacijski center v bližini;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 4 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA:  1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 
let 0,70€ na dan DOPLAČILA: polni penzion 13€ na dan, parkirišče 5€ na dan, morska stran 4€ na dan POPUSTI: otroci do 3.leta 
brezplačno v sobi superior,  otrok do 3-12 na dod.lež. 50% popust, 12-16. na dod.lež. 40% popust, na osn.lež do 12.leta 30% 
popust, odrasla oseba na dod.lež. 20% popust  OPOMBA: otrok do 3.leta v sobi z dvema odraslima v sobi standard ne more bivati

10% do 31.03.

brezplačno do 3.leta

brezplačno do 4.leta

LEGA: v centru Zadra
PLAŽA: mestna,prodnata, kamnita, betonska, 400m
SOBE: prha/kad, wc, SAT TV, klima, fen, wi-fi,mini bar, nekatere z balkonom
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor menijev
OPIS: recepcija, restavracija, kavarna, bar, dvigalo, TV salon, terasa
ŠPORTNA PONUDBA: fiitnes center, wellness, zunanji bazen v sezoni, senčnik za na plažo, ležalniki ali 
stoli za na plažo
OPOMBA: parkirišče ob doplačilu; domače živali niso dovoljene

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

15% do 31.01.
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LEGA: v predelu Borik, tik ob morju; 3,5 km od centra mesta;
PLAŽA: peščena, prodnata, betonska, 100 m;
NAMESTITEV: 1/2 COMFORT: 17-20 m2, za 2 osebi, večina z balkonom, imajo francosko ležišče, kad/tuš-WC, sušilec za lase, 
klima, gretje, direktni telefon, Sat-TV, sef, mini-bar, renovirane sobe leta 2018; 1/2 SUPERIOR: cca. 17 - 20 kvadratnih metrov, 
za 2 odrasli osebi. Soba ima balkon in morsko stran, zakonsko posteljo, tuš-WC, klimatsko napravo, ogrevanje, telefon, TV, 
sef, minibar, WLAN; renovirane sobe leta 2018; FAMILY SUPERIOR 1/2+2: cca. 33 kvadratnih metrov, za 2 odrasla + 2 otroka, 
spalnica za odrasle z zakonsko posteljo, ločena z vrati od otroškega spalnega prostora z zložljivo posteljo. Sobe so opremljene 
s klimatsko napravo, telefonom, TV, sefom, mini barom, Wi-Fi, balkonom; renovirane sobe leta 2018; COMFORT 1/2+2: cca. 
25 - 27 kvadratnih metrov, za 2 odrasla in 2 otroka, z zakonsko posteljo za odrasle in zložljivo posteljo ali raztegljivim kavčem 
za otroke (prostor za starše lahko ločite od otroškega prostora z zaveso), tuš-WC , klimatska naprava, ogrevanje, telefon, TV, 
sef, mini bar, balkon, WLAN; renovirane sobe leta 2018; 1/2 STANDARD: cca. 17 - 20 kvadratnih metrov, za 2 odrasli osebi. 
Nekatere sobe imajo balkon in imajo zakonsko posteljo, tuš-WC, klimatsko napravo, ogrevanje, telefon, TV, sef, mini bar in Wi-
Fi; nerenovirane; 1/2+2 STANDARD: cca. 25 - 29 m2, za 2 odrasli osebi in 2 otroka (do 160 cm višine), zakonska postelja za 
odrasle in kavč ali pograd, tuš-WC, klima, ogrevanje, telefon, TV, sef, mini bar, WiFi, nekatere sobe imajo balkon; 
nerenovirane; 1/2+2 STANDARD XL: cca. 40 - 44 kvadratnih metrov, za 2 odrasli osebi in 2 otroka (največja višina 160 cm). 
Ima zakonsko posteljo in pograd (spalni prostor za starše in otroke je ločen), kopalnico, TV, klimatska naprava, sef, mini bar, 
telefon, Wi-Fi, balkon
INTERNET: wi-fi na recepciji in v sobah brezplačno;
STORITEV: all inclusive(08.04.-31.10.), v ostalih terminih polni penzion s pijačo pri obrokih, možnost doplačila za all inclusive
OPIS:  restavracija, bar, room service; plesna terasa, 2 manjši sobi za sestanke, TV salon; prodajalna spominkov, kiosk, terasa 
za sončenje; savna, masaža, solarij; avtomat za pranje in sušenje perila; možnost uporabe faksa in računalnika; dvigalo, 
menjalnica, parkirišče; v bližini nočni klub, diskoteka; Thalasso & Spa center: 2.000 m2 (Wellness 1.000 m2, savne 450 m2, 
notranji bazen s sladko vodo in prostori za počitek 550 m2, fitnes center 140 m2, gimnastika 120 m2); zunanji bazen, otroški 
bazen, namizni tenis, teniško igrišče; v bližini otroško igrišče, odbojka na plaži, vodni športi, izposoja koles, potapljanje, 
organizirani
izleti; športne aktivnosti in animacija v hrvaškem, nemškem, angleškem in italijanskem jeziku; dnevna otroška animacija (4-14 
let) in mini disko, za odrasle organizirani večerni programi (razen sobote), predstave in show programi, glasbene prireditve;
OPOMBE: brezplačno parkirišče (ni varovano); domače živali niso dovoljene. 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 1 dan,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan  
POPUSTI: otroci od 6-12 na dod.lež. doplačilo po sezonah od najnižje proti najvišji: 30€ / otroci do 6.leta brezplačno na dod.lež,  
40€/ 45€ / 55€/ 65€/ 75€, tretja oseba na dod.lež. doplačilo po sezonah: 40€/ 60€/ 65€ / 75€/ 85€/ 105€, za all inclusive 15€ na dan 
po osebi, otroci do 6.leta brezplačno, otrok 6-12 7,5€ na dan

Zadar - Borik - Falkensteiner club hotel Funimation**** brezplačno do 6.leta

ALL INCLUSIVE (08.04.-31.10.) VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo s solatnim bifejem in pijačo pri obrokih, domače alkoholne (pivo, namizno vino) in brezalkoholne pijače (sokovi, čaj, kava, 
voda) od 10.00 do 24.00 ure v all inclusive baru, polnjenje mini bara (sokovi, voda), bar s prigrizki 11-24, polnočni prigrizki, dnevni in večerni animacijski program, varstvo otrok od 3.leta in animacija za otroke (razen 
sobote); koriščenje notranjega bazena, firness center, savne,zunanji whirlpool, počivališče, ležalniki in senčniki ob bazenu, nogomet, odbojka na plaži, badminton, namizni tenis, pester animacijski program za 
odrasle in otroke vsak dan razen sobote (10.00-21.00)  

20% do 15.02.
minimalno bivanje 5 noči

LEGA: v Boriku, tik ob morju, v senci mogočnega mediteranskega parka; 3,5 km od Zadra;
PLAŽA: 1,7 km dolga, peščena, prodnata, betonska, 100 m; 
NASTANITEV: SOBE: (1/2, 1/3): kad ali prha/WC, klima, SAT-TV, radio, telefon, večinoma balkon in neposredni ali 
stranski pogled na morje, družinska soba: dvoposteljna soba in dve dodatni ležišči (ali pograd); dodatno ležišče v 1/2 
sobi economy ni možno;
INTERNET: brezplačen wi-fi v avli hotela, na zahtevo in z doplačilom na voljo le v nekaterih sobah;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: restavracija, bari, room service; plesna terasa, menjalnica, kongresna dvorana, manjša soba za sestanke, TV 
salon; dvigalo, možnost pranja perila, uporabe faksa in računalnika, brezplačen sef na recepciji; senčno parkirišče; v 
bližini nočni klub, diskoteka, savna, masaža, solarij; športna ponudba: nov zunanji bazen, teniška igrišča, namizni 
tenis; v bližini notranji bazen, otroški bazen, fitnes center, odbojka na plaži, vodni športi, otroško igrišče, izposoja 
koles, organizirani izleti, potapljaški center; glej all inclusive ponudbo;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3 dni, v sezoni min. 7 dni, ob sobotah in nedeljah TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ 
na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan POPUSTI: otroci do 6. leta na dod.lež. brezplačno, otrok 6-12 na dod.lež. brezplačno z 
plačilom pavšala - doplačilo po sezonah od najnižje: 19€ / 26€ / 35€ / 40€, 12-18 let 27€ / 39€ /52€ 58€, tretja oseba 30€ /44€ /58€ 
/65€  OPOMBE: večina sob ima balkone, 

Zadar - Borik - hotel Donat*** brezplačno do 6.leta

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo s solatnim bifejem in pijačo pri obrokih, domače alkoholne (pivo, namizno vino) in brezalkoholne pijače (sokovi, čaj, kava, voda) od 10.00 do 
22.00 ure v all inclusive baru, dnevni in večerni animacijski program, varstvo otrok od 3.leta in animacija za otroke (razen sobote); 

10% do 31.03.
v terminih: do 23.04.-03.06., 10.09.-16.10.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

87



Hrvaška - Dalmacija

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 1/3 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: končno čiščenje (na licu 
mestai) 30€, v primeru domače živali 35€, otroški komplet (posteljica, sedež, banjica) 10€ na dan, OPOMBE: menjava brisač vsake 
3 dni

Zadar - Borik - Falkensteiner Premium Camping Zadar ***** 15% do 15.02.
 velja 19.05.-23.09. za min 7 noči

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Zadar - Borik - villa Irena ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1€ po osebi 
na dan, otroci 12-18 let 0,50€,DOPLAČILA:   krajše bivanje 20%, dodatno ležišče 9 na dan

LEGA: Zadar- Borik, 2000 m od centra mesta

PLAŽA: 200 m peščena,prodnata, skalnata, delno betonirana
APARTMAJI: 1/2studio: spalnica z zakonsko posteljo,  kuhinjsko niša in jedilnim kotom, kopalnica, balkon, kima; 1/2+2 
APP: spalnica z zakonsko posteljo, dnevno bivalni prostor z raztegljivim kavčem, kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica, 
balkon, klima, 1/4 APP: dve spalnici z zakonsko posteljo, kuhinja, dve kopalnici, balkon, klima1/4+2 APP: dve spalnici z 
zakonsko posteljo, dnevna soba z raztegljivim kavčem in jedilnim kotom, kuhinja, kopalnica, terasa.
STORITEV: najem apartmaja
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: Apartmaji se nahajajo v apartmajski hiši. V  bližini je trgovina, restavracija,…
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži

Zadar - Borik - vila Rita ***

LEGA: Zadar, Borik
PLAŽA: prodnato, peščena cca 200 m
APARTMAJI: (1/2+2): spalnica, dnevni prostor z dvema ležiščema, kopalnica, balkon ali terasa, SAT TV, klimatizirano; v 
hiši se nahajajo trije apartmaji istega tipa
STORITEV: najem apartmaja;
INTERNET brezplačen wi-fi
OPIS: internet, v bližini restavracija 200m, caffe bar 200m, trgovina 200m, lekarna 700m;
ŠPORTNA PONUDBA: vodni športi; 
OPOMBE: živali niso dovoljene;

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1€ po 
osebi na dan, otroci 12-18 let 0,50€,  dodatno ležišče 9 na dan

LEGA:  Zadar-Borik, 3,5km od centra mesta Zadar
PLAŽA: prodnata; 250-400m
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem  mobilne hišice
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: HIŠICA COZY 1/2+1: zakonska postelja, kombinirana dnevna soba z 
ambientalno razsvetljavo, Bluetooth sistemom z vgrajenimi stropnimi zvočniki, kuhinjska niša (štedilnik, hladilnik, 
pomivalni stroj in pomivalno korito) in raztegljivi kavč primeren za 1 otroka, ločeno kopalnico (z WC, tušem in 
umivalnikom), zunanja terasa; HIŠICA FAMILY 1/4+1: dve spalnici, kombinirana dnevna soba z ambientalno 
osvetlitvijo, Bluetooth sistemom z vgrajenimi stropnimi zvočniki, kuhinjska niša (štedilnik, hladilnik, pomivalno 
korito in pomivalni stroj) in raztegljivi kavč, primeren za 1 otroka, dve ločeni kopalnici (s straniščem, tušem in 
umivalnikom), zunanja terasa; HIŠICA FAMILY+ 1/6+1: 3 spalnice, kombinirana dnevna soba z ambientalno 
osvetlitvijo, Bluetooth sistemom z vgrajenimi stropnimi zvočniki, kuhinjska niša (štedilnik, hladilnik, pomivalno 
korito in pomivalni stroj) in raztegljivi kavč (190 x 80 cm), primeren za 1 otroka, 3 ločene kopalnice (s straniščem, 
tušem in umivalnikom), zunanja terasa
OPIS: restavracija, trgovina, pekarna, stojnice s hitro prehrano
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen z barom in velikim prostorom za sončenje, otroški bazen z dvema 
toboganoma, ACQUAPURA THALASSO & SPA - wellness spa center s finsko savno, aromatično parno savno, in 
fitnesom, tretmaji za nego telesa in masažami (doplačilo), otroško igiršče, vodni športi, animacija
OPOMBE: brezplačno parkirišče

IZENAČIMO
CENO
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Zadar - Petrčane - apartmaji Ivanka ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  dodatno ležišče za 
5.osebo v 1/4 app sedmo osebo v apartmaju 1/6 12€ na dan, domača žval 6€ na dan  

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V ZADRU IN OKOLICI?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

Zadar - Diklo - apartmaji Mirela ***

LEGA: Zadar, Borik/Diklo
PLAŽA: prodnata, delno peščena, 300 m
INTERNET: brezplačen wi-fi
APARTMAJI: (1/2+1): v pritličju, 28 m2, spalnica z dvema ležiščema, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in dodatnim ležiščem za 
eno osebo, kopalnica, terasa 8m2, SAT TV, klima; (1/2+2 APP): pritličje 40 m2: spalnica, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in 
kavčem za dve osebi, kopalnica, terasa 5m2; klima SAT TV
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: internet,  grill, parkirišče, v bližini restavracija 200m, caffe bar 200m, trgovina 200m, lekarna 700m; brezplačno parkirišče 
za goste in skupni gril na dvorišču
ŠPORTNA PONUDBA: vodni športi; 
OPOMBE: živali niso dovoljene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni;v sezoni min 7 dni ob sobotah TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: krajše bivanje 20%

AKCIJA 7=6
za prihode do  19.06. in od 28.08.

LEGA: Zadar- Petrćane medmestom in naseljem Punta Skala

PLAŽA: 150 m peščena,prodnata, skalnata, delno betonirana
APARTMAJI: 1/2  apartma: spalnica, dnevni prostor  s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, kopalnica, terasa, SAT TV, 
klima, 1/2+2: spalnica, dnevni prostor z dvema ležiščema in s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, kopalnica, balkon, SAT 
TV, klima, 1/4 in 1/4+1: dve spalnici ( v eni tri ležišča), kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica, balkon, SAT TV, klima; 1/6: dve 
spalnici z po dvema ležiščema, tretja spalnica s tremi ležišči, dnevni prostor s kuhinjo, kopalnica, balkon, SAT TV, klima; 
STORITEV: najem apartmaja
INTERNET: brezplačen wifi
OPIS: Apartmaji se nahajajo v apartmajski hiši. na odlični lokaciji, nedaleč od centra Petrčanov. Vsi apartmaji so lepo 
urejeni in klimatizirani. Brezplačno parkirišče ter grill na vrtu za vse goste hiše. V naselju Petrčani se nahaja več trgovin, 
gostiln, restavracij; 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži; 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Zadar - Borik - apartmaji Rotim ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1€ po 
osebi na dan, otroci 12-18 let 0,50€,DOPLAČILA:   krajše bivanje 20%, dodatno ležišče 9 na dan

LEGA: Zadar-Borik, 3,5 km od centra mesta Zadar
PLAŽA: prodnata; 400m
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem  apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2APP studio: enoprostorski apartma, kuhinja z jedilnico, kopalnica, klima 
(doplačilo), SAT TV, balkon ali terasa; 1/2+2APP: spalnica, kuhinja z jedilnico, dnevni prostor s kavčem za dve 
osebi, kopalnica, SAT TV, klima (doplačilo), balkon ali terasa; 1/4APP: dve spalnici, kuhinja z jedilnico, dnevni 
prostor s kavčem za dve osebi, kopalnica, SAT TV, klima (doplačilo), balkon ali terasa
OPIS: apartmaji so od trgovine in restavracije oddaljeni 200m, gostom je na voljo skupni žar na vrtu
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; prihod v apartma po 16.00 uri, odhod do 10.00 ure

IZENAČIMO
CENO

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

Zadar - Petrčane - Bungalovi Malić***

LEGA: sprehajalna pot do kraja Petrčani (900 m) in do hotela Pinija, 12 km od Zadra;
PLAŽA: peščena, prodnata in betonska, oddaljenost od plaže 30 m;
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2studio APP- D (1. vrsta): enoprostorski apartma, kuhinja z dnevnim prostorom in 
ležiščem za dve osebi, kopalnica, SAT TV, klima, pogled na morje; 1/2+2APP-C II (2.vrsta): spalnica, kuhinja z 
dnevnim prostorom in ležiščem za dve osebi, kopalnica, SAT TV, klima, balkon; 1/2+2APP - C I (1.vrsta): spalnica, 
kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem za dve osebi, kopalnica, SAT TV, klima, balkon s pogledom na morje; 
1/4+1APP - B II (2.vrsta): dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem za eno osebo, kopalnica, SAT TV, 
klima, balkon; 1/4+1APP- B I (1.vrsta): dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem za eno osebo, 
kopalnica, SAT TV, klima, balkon: 1/4+1APP - A+A (1. vrsta): dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem 
za eno osebo, kopalnica, SAT TV, klima, balkon s pogledom na morje
INTERNET: wi-fi na povpraševanje;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: recepcija, restavracija s teraso, aperativ bar, caffe terasa, parkirišče; apartmaji imajo lastni parkirni prostor, 
veliko zelenja in rož, tako da se resnično počutite kot v raju; najem vključuje: posteljnino, brisače, porabo vode in 
elektrike, toaletni pribor, kuhinjsko opremo, gril; športna ponudba: možnost koriščenja športnih rekvizitov v naselju 
Petrčane in na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo); prijetna lokacija, bližina Falkensteiner 
Diadora in Iadera.

PRIHODIDOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni v sezoni ob sobotah, min. 7  dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: domače živali 15€ na dan, dodatno ležišče 20€ na dan, otroška posteljica 15€ na dan, čiščenje apartmaja na zahtevo 
gosta 20€ na dan, krajše bivanje 30%, možnost koriščenja polpenziona v hotelu Petrčane **** -  na vprašanje

ne spreglejte

- lepa lokacija
- veliko zelenja
- priporočamo
- možnost polpenziona
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Otok Ugljan - hotel Ugljan ** brezplačno do 10.leta

LEGA: otok Ugljan;
PLAŽA: 100 m; prodnata, peščena, skalnata;
NASTANITEV: SOBE: preprosto opremljene; kopalnica, nekatere balkon na morsko stran;
INTERNET: na povpraševanje;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija, aperitiv bar, terasa z razgledom na morje, TV soba, menjalnica, trgovinica s 
spominki, parkirišče; športna ponudba: otroško igrišče, razni vodni športi na plaži; idealno izhodišče za izlete 
v hrvaške nacionalne parke (Plitvice, Kornati, Paklenica);
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni; krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi 
na dan, otroci 12-18 let 0,70€  POPUSTI:  , otroci do 2. leta brez uslug brezplačno, en otrok do 10. leta na dod.lež. brezplačno 
tretja oseba na dod.lež. 30% popust

LEGA: otok Ugljan, 1 km od centra mesta Ugljan, 5 km od trajektne luke Preko; dostop s trajektom Zadar – Pašman 
(Tkon) ali Biograd –Pašman (Tkon);
PLAŽA: prodnata, 100 m; 
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, SAT-TV, telefon, klima, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi; 
STORITEV: samopostrežni zajtrk, klasična večerja izbor štirih menijev, solatni bife;
OPIS: recepcija, restavracija, konferenčna soba, konoba; objekt je obnovljen in se nahaja na mirni lokaciji na obali 
Batalaža; vila ima tri nadstropja, osem dvoposteljnih in osem troposteljnih sob in trije apartmaji; vse sobe so 
klimatizirane; na dvorišču je manjši bazen s sladko vodo; športna ponudba: možnost najema športnih rekvizitov v 
mestu Ugljan;
OPOMBE: brezplačno parkirišče pred zgradbo; domače živali so dovoljene; menjava posteljnine 1 x tedensko, 
menjava brisač po potrebi.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2 dni, v zadnjih dveh sezonah ob nedeljah, min. 7 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za 
odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,70€ DOPLAČILA:  domača žival 10€ na dan, 1/1 60% prvi dve sezoni in 75% ostali 
dve, krajše bivanje 30% POPUSTI:   drugi otrok do 12.leta brez ležišča plača pavšal prvi otrok do 12 leta na dod.lež. brezplačno
22€ na dan (19.06.-04.09.), v ostalih terminih brezplačno,  odrasla oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 10€ 
na dan po osebi

Otok Ugljan - hotel vila Stari Dvor *** brezplačno do 12.leta
15% do 28.02.

20% do 31.01.

ne spreglejte

- zunanji bazen s sladko vodo
- brezplačni ležalniki
- senčniki

10% do 15.05.

10% do 30.04.

Otok Ugljan - mobilne hišice Camping Ugljan **** brezplačno do 3.leta

ne spreglejte

- lepa lokacija
- veliko zelenja
- moderne mobilne hiške
- zunanji bazen

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 1 noč  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA:  prijava 1,5€ na dan na licu, za domače 
živali 7€ na dan, končno čiščenje 40€ na licu, otroška posteljica 6€ na dan,  

velja v terminu do 20.07. in od 20.08.
15% do 31.01.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

LEGA: na zahodnem delu otoka Ugljan in je od kraja Ugljan oddaljen 3km
PLAŽA: prodnato-peščena; 20-120 m, preostala plaža je skalnata; del plaže je peščen,primeren za družine z 
otroki
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/2+2 STUDIO: 1 spalnica z zakonsko posteljo, dnevna soba s kavčem za 2 
osebi, kopalnica s tušem in straniščem, popolnoma opremljena kuhinja, SAT TV, klima,12 m2 pokrita terasa z 
zunanjim pohištvom, oddaljenost od morja 80-200 m, oddaljenost od ogrevanega bazena 20-80 m, brezplačni 
WiFi; 1/4+2 hišica: primerno za do 4 + 2 osebe, 2 spalnici - ena z zakonsko posteljo (160x200cm), druga pa z 
dvema enojnima posteljama (80x200cm), prostorna dnevna soba s kavčem za 2 osebi, 2 kopalnici s tuši in 
stranišči, popolnoma opremljena kuhinja, SAT TV, klima. prostorna pokrita velika terasa (30 m2) z zunanjim 
pohištvom za 4 osebe, brezplačen WiFi, oddaljenost od morja 20-200 m, oddaljenost od ogrevanega bazena 20-
80 m; 1/6+2 hišica: primerno za do 6 + 2 osebe, 3 spalnice: ena soba z zakonsko posteljo (160x200cm) in dve z 
dvema enojnima posteljama (80x200cm), prostorna dnevna soba s kavčem za 2 osebi, 2 kopalnici s tuši in 
stranišči, popolnoma opremljena kuhinja, SAT TV, klima, prostorna pokrita izjemno velika (30 m2) terasa z 
zunanjim pohištvom za 6 oseb, oddaljenost od morja 20-200 m, oddaljenost od ogrevanega bazena 20-80 m, 
brezplačni WiFi 
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: recepcija, restavracija in bar s hitro hrano na plaži, manjši ogrevan bazen, igrišče za otroke s plezali, 
tobogani in peskovnikom, v glavni sezoni je na voljo animacija za otroke in telovadba za odrasle, najem koles, 
posebnost kampa je skupni zelenjavni vrt, na katerem lahko gostje dobijo svežo zelenjavo
OPOMBA: brezplačno parkirišče, domače živali so dovoljene (doplačilo)

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Hrvaška - Dalmacija

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2/5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta 
DOPLAČILA: dodatna oseba v apartmaju 10€ na vprašanje, zajtrk za odrasle 8€ na dan, za otroke 6€ na dan, večerja za odrasle 12€ 
na dan, otroci do 12.let 10€ na dan, kočno čiščenje (na licu) 1/2+2 20€, 1/4+2 30€ OPOMBE: domače živali so dovoljene v apartmaju 
classic 1/2+2 ob doplačilu 10€ na dan, obvezno plačilo depozita 100€ ki se ob odhodu vrne, zunanji bazen je zaprt do 20.04. in od 
20.10., v apartmaju 1/2+2 lahko bivata dva odrasla in dva otroka do 12.leta ali tri odrasle osebe, v apartmaju 1/4+2 pa 4 odrasle 
osebe in dva otroka do 12.leta ali 5 odraslih oseb

Zadar - Otok Ugljan - Vile Dalmacija ****

Hrvaška - Dalmacija

Otok Ugljan - turistično naselje Zelena Punta ***

LEGA: otok Ugljan, Kukljica;
PLAŽA: 80-150 m; prodnata, peščena, skalnata;
NASTANITEV: APARTMAJI: TIPA(1/2+1AACLA): spalnica, kuhinja z mikrovalovno pečico, dnevna soba z 
jedilnico in dodatnim ležiščem za eno osebo (raztegljiv trosed), kopalnica, SAT TV, klima, telefon, sef, balkon 
ali terasa s sedežno garnituro;  (1/2+2ABCLA): spalnica, kuhinja z mikrovalovno pečico, dnevna soba z 
jedilnico in raztegljivim trosedom za dve osebi, kopalnica, SAT-TV, klima, sed, telefon, balkon ali terasa s 
sedežno garnituro;  (1/2+3ACCLA): spalnica, kuhinja z  mikrovalovno pečico, dnevni prostor v katerem je sofa 
za dve odrasli osebi, ter manjše dodatno ležišče za enega otroka, kopalnica, SAT-TV, klima, sef, telefon, 
balkon ali terasa s sedežno garnituro; 
INTERNET: brezplačen wi-fi; 
STORITEV: najem apartmaja, možnost polpenziona (doplačilo)
OPIS: restavracija, terasa z živo glasbo, market, prodajalna spominkov; športna ponudba: tenis, namizni 
tenis, igrišče za odbojko, rokomet, nogomet, košarko, kolesarjenje, mini golf, razni vodni športi na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene po predhodni poizvedbi (doplačilo); apartmaji so 
bili prenovljeni v letu 2011; menjava posteljnine 1 x tedensko in brisač 2 x tedensko; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 5 dni, v sezoni min 7 dni  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroc 12-
18 0,70€ na dan  DOPLAČILA: za domače živali 15€ na dan, krajše bivanje 10%, zajtrk 8€ za odrasle, otroci 3-12 50%popust, večerja 
15€ za odrasle, otroci 3-12 50% popust  POPUSTI (polpenzion): otroci do 3.leta brezplačno

Dugi Otok - Sali - hotel Sali *** 

LEGA: v mestu Sali, v bližini je zaliv Telaščica, oz. nacionalni park Kornati;
PLAŽA: ob lastni skalnati, delno betonski;
NASTANITEV: obnovljene sobe, klimatizirane, telefon, SAT-TV, hladilnik, balkon- pogled na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi na javnih površinah;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja z izborom treh menijev; zajtrk je na voljo v hotelski zajtrkovalnici, 
večerjo strežejo v konobi Kornat v mestecu Sali (ca 5 minut hoje od hotela do mesta)
OPIS: restavracija, kavarna, dnevni bar, športno potapljaški center, 
ŠPORTNA PONUDBA: športno potapljaški center;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  krajše bivanje 6€ na 
dan, POPUSTI: , otroci od 2. do 12. leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba otroci do 2. leta brezplačno
na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan

LEGA: v mestu Preko na otoku Ugljanu, 5 km od Zadra;
PLAŽA: 50 m od peščene plaže;
NASTANITEV: APARTMAJI: 2 + 2: 30 m2, vsi apartmaji imajo klimo, SAT-TV, telefon, internet, 1 spalnico, 1 kopalnico, 
kuhinjo z jedilnico, dnevno sobo s sedežno garnituro z ležiščem za 2 osebi, 40 m2 terase z mizo in stoli, vrt ter zasebno 
parkirno mesto; 4 + 2: 42 m2, vsi apartmaji imajo klimo, SAT-TV, telefon, internet, 2 spalnici, 2 kopalnici, kuhinjo z 
jedilnico, dnevno sobo s sedežno garnituro z ležiščem za 2 osebi, 40 m2 terase z mizo in stoli, vrt ter zasebno parkirno 
mesto; 
INTERNET: brezplačen wi-fi; 
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: recepcija, a la carte restavracija, pica bar, kavarna, terasa s pogledom na morje, zunanji bazen z ležalniki, otroški 
klub in animacija: strokovni animatorji, tematski večeri, športni dogodki in tekmovanja; športna ponudba v bližini: tenis, 
namizni tenis, košarka, kolesarjenje, pohodništvo, potapljanje, ribarjenje; izleti v bližnje nacionalne parke, dalmatinski 
večeri s tradicionalno glasbo;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene.

10% do 31.03.

brezplačno do 3.leta

ne spreglejte

- lepa lokacija
- veliko zelenja
- priporočamo

10% do 31.01.

velja v terminu 29.05.-19.09.

5% do 28.02.

15% do 28.02.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

20% do 31.01.

IZENAČIMO
CENO

AKCIJA 7=6
18.04.-04.06., 17.09.-30.10.

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Hrvaška - Dalmacija

Dugi Otok - Božava - hotel Maxim **** 10% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni,18.06.-10.09. ob sobotah, min 7 dni TURISTIČNA TAKSA: odasli 1,40€ na 
dan, otroci 12-18 0,70€ nadan DOPLAČILA:  otroška posteljica 7€ na dan, parkirišče 1€ na dan,   POPUSTI: otrok do 3.leta 
brezplačno, en otrok od  3. do 12.leta na osn in dod.lež. 60% popust, otrok 12-18 na osn in dod.lež. 30% popust,   dva otroka do 
12.leta: , drugi otrok do 12.leta 50% popust; prvi otrok do 12.leta brezplačno

AKCIJA 10% 
za bivanje do 11.06. in od 10.09. naprej

Dugi Otok - Božava - depandansa Lavanda *** 10% do 31.03.

HN Božava

ne spreglejte

V ceno vključena tudi: 
- pijača pri večerji

Dugi Otok - Božava - hotel Agava*** hotel Mirta***

LEGA: popolnoma obnovljen hotel v gostem borovem gozdu, ob morju;
PLAŽA: prodnata, skalnata, 30 min hoda do nudistične plaže;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; v sezoni polpenzion plus s pijačo pri večerji
APARTMAJI Mirta: klima, velika spalnica s pomožnim ležiščem, hladilnik, SAT-Tv, telefon, fen, prha/wc z 
delnim pogledom na morje; Agava: hotelski apartma z ločeno spalnico in dnevno sobo z dodatnim ležiščem, 
telefon, SAT TV, hladilnik, sef, fen, prha/wc, delno balkon in pogled na morje, klima
OPIS: klimatizirana osrednja restavracija s teraso, restavracija a la carte, picerija s teraso nad morjem, 
kavarna, nočni bar, center za sprostitev, savna, ročna masaža, whirlpool, prodajalna spominkov in časopisov, 
parkirišče;
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen z morsko vodo, ležalniki in senčniki, 2 teniški igrišči (nočna 
razsvetljava), fitnes, namizni tenis, otroško igrišče, izposoja motornih čolnov, čolnov na vesla, pedalinov, 
sandolinov, skuterjev in koles, organizirani športni turnirji;
OPOMBE: živali dovoljene (doplačilo).

10% do 31.03.

HN Božava

ne spreglejte

V ceno vključena tudi: 
- pijača pri večerji

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/5 dni, 18.06.-10.09. ob sobotah  min 7 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€, 
otrok 12-18 let 0,70€ DOPLAČILA: za domače živali 10€, otroška posteljica 7€ na dan, bivanje krajše od 3 dni 20%, POPUSTI: 
otroci  do 3. leta na dod.lež. brezplačno,  otroci od 3. do 12.leta na dod.lež. 60% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% popust 

LEGA: ob morju, del hotelskega naselja Božava;
PLAŽA: prodnata,  skalnata, neposredno pred hotelom;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, sef, minibar, prha/wc, fen, vse sobe z balkonom s pogledom na 
morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi na recepciji;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: luksuzno urejen hotel ob sami obali; klimatizirana restavracija z veliko teraso, bar, konoba, picerija, 
klimatizirana recepcija, dvigalo, menjalnica; športna ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, brezplačni 
ležalniki in senčniki ob bazenu (omejeno število), otroški bazen, otroško igrišče; dalmatinski večeri s petjem 
klap in dalmatinskimi specialitetami; hotelski vlakec vas popelje do ene najslikovitejših plaž na Dugem otoku, 
plaže Sakarun (doplačilo);
OPOMBE: parkirišče ob doplačilu; domače živali niso dovoljene.

LEGA: ob morju, v borovem gozdičku, del hotelskega naselja Božava;
PLAŽA: prodnata, skalnata, neposredno pred hotelom;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, hladilnik, prha/wc, fen, balkon s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi na recepciji;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji
OPIS: klimatizirana restavracija z veliko teraso, bar, konoba, klimatizirana recepcija, sef na recepciji 
(doplačilo), menjalnica; športna ponudba: zunanji bazen, otroški bazen, otroško igrišče; hotelski vlakec vas 
popelje do ene najslikovitejših plaž na Dugem otoku, plaže Sakarun (doplačilo);
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo).

brezplačno do 12.leta

brezplačno do 12.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, 18.06.-10.09. ob sobotah min 7 dni TURISTIČNA TAKSA: odasli 1,40€ na 
dan, otroci 12-18 0,70€ nadan DOPLAČILA:  otroška posteljica 7€ na dan, parkirišče 1€ na dan,   POPUSTI: otrok do 3.leta 
brezplačno, en otrok od  3. do 12.leta na osn in dod.lež. 60% popust, otrok 12-18 na osn in dod.lež. 30% popust,   dva otroka do 
12.leta: , drugi otrok do 12.leta 50% popust; prvi otrok do 12.leta brezplačno

IZENAČIMO
CENO

AKCIJA 10% 
za bivanje do 11.06. in od 10.09. naprej

AKCIJA 10% 
za bivanje do 11.06. in od 10.09. naprej

brezplačno do 3.leta
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Hrvaška - Dalmacija

Sveti Filip i Jakov - hotel Alba ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3 dni, prihodi ob sredah ali sobotah TURISTIČNA TAKSA: 1,40€ na dan za odrasle, 
otroci 12-18 0,70€ na dan DOPLAČILA: za 1/1 sobo v prvih dveh sezonah 40%, v ostalih sezonah 70%, dodatni ležišče v 
apartmaju 6€ na dan, otroška posteljica 4€ na dan POPUSTI: otrok do 7 let na dod. ležišču brezplačno , otrok od 7. do 12. leta 
na dod.lež. do 25.06. in od 10.09. brezplačno, v ostalih terminih 50% popust, otrok 2-12 na osnovnem ležišču 30%, odrasla 
oseba na dod. ležišču 20%, v družinskih sobah: za otroke do 12.leta 70% popust do 25.06. in od 10.09., v ostalih terminih 50% 
popust,  odbitek za nočitev z zajtrkom 4€ na dan; 

LEGA: v turističnem naselju Croatia, 150 m od morja; 400 m od centra mesta;
PLAŽA: 2 km dolga prodnata plaža, idealna za otroke in neplavalce, oddaljena 150 m, možna uporaba ležalnikov in 
senčnikov (doplačilo);
NASTANITEV: SOBE: SAT-TV, telefon, prha/wc, balkon, delno pogled na morje; APP STUDIO: enoprostorski apartma 
z mini kuhinjo, SAT TV, telefon,  prha/wc, balkon morska stran
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja, vegetarijanska prehrana po predhodnem dogovoru ali 
najem apartmaja 
OPIS: aperitiv bar, restavracija na plaži, recepcija, športna ponudba: odbojka na plaži, teniško igrišče, organizirani 
izleti, urejene steze za sprehode in tek;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

brezplačno do 7.leta
10% do 31.03.10% do 31.03.

AKCIJA 7=6
21.05.-11.06., 03.09.-10.09.

AKCIJA 7=5
08.04.-21.05., 10.09.-01.10.

Sveti Filip i Jakov - apartmajsko naselje Croatia***

LEGA: v turističnem naselju Croatia, 50-150 m od morja, 400 m do centra mesta;
PLAŽA: 2 km dolga prodnata plaža, idealna za otroke in neplavalce, 150 m, možna uporaba ležalnikov in senčnikov 
(doplačilo);
NASTANITEV: APARTMAJI: (1/3-B): 27,5 m2, spalnica s francoskim ležiščem, dnevni prostor s kavčem za tretjo 
osebo, SAT-TV, sef, kuhinja, predprostor, kopalnica, terasa; (1/4-C): 39 m2, dvoposteljna soba, dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem (francosko ležišče za 2 osebi), SAT-TV, sef, kuhinja z jedilnico, predprostor, kopalnica, terasa; 
(1/5-D): 35,5 m2, dve dvoposteljni sobi (ena s francoskim ležiščem, druga z dvema ločenima posteljama), dnevni 
prostor s kavčem za peto osebo in jedilnim kotom, SAT-TV, sef, kuhinja, predprostor, kopalnica in terasa; (1/6-E): eno 
ali dvo etažni; (enoetažni): 47m2, dve dvoposteljni sobi, dnevni prostor z 2 ležišči, kuhinja z jedilnim kotom, SAT-TV, 
sef, kopalnica, balkon; (dvoetažni): 70 m2, kuhinja z jedilnim kotom, SAT-TV, sef, dnevni prostor z raztegljivim kavčem 
za dve osebi in balkon v prvem nadstropju, v drugi etaži pa dve dvoposteljni sobi, kopalnica, wc in pokrita terasa;
 INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja ali polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
OPIS: športna ponudba: odbojka na plaži, teniško igrišče, organizirani izleti, urejene steze za sprehode in tek;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene v apartmajih tipa B, C; D in E (doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, prihodi/odhodi ob sredah in sobotahTURISTIČNA TAKSA: 1,40€ na dan za 
odrasle, otroci 12-18 0,70€ na dan DOPLAČILA:  krajše bivanje v sezoni 30%, domače živali na vprašanje 8€ na dan na licu, 
POPUSTI: (polpenzion): otrok do 3.leta brezplačno, en otrok 3-7 let v apartmaju B3 z dvema odaslima brezplačno z 
plačilom pavšala 9€ na dan, do dva otroka 3-7 z dvema odraslima brezplačno z plačilom pavšala 9€ na dan (app C4), do dva 
otroka 7-12 z dvema odraslima brezplačno (app C4) z plačilom pavšala 17€ na dan,  DOPLAČILA: polpenzion za odrasle 18€ 
po osebi na dam, OPOMBE akcije in popust za hitro prijavo se kombinarajo, akcie 7=6 in 7=5 ne veljajo za storitev polpenziona

AKCIJA 7=6
04.06.-18.06., 27.0.-03.09.

10% do 31.03.10% do 31.03.

AKCIJA 7=5
21.04.-04.06., 03.09.-01.10.

Turanj - hotel Torreta Palace ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 2 dni, TURISTIČNA TAKSA: 1€ na dan za odrasle, otroci 12-18 0,50€ na dan 
DOPLAČILA: krajše bivanje 30%, domača žival 11€ na dan  POPUSTI:  otroci 4-7 let otrok do 4 let na dod.lež. brezplačno 
na dod.lež. 50% popust, otrok 7-12 30% popust tretja oseba na dod.lež. 20% popust, 

,

brezplačno do 4.leta 10% do 31.03.5% do 28.02.10% do 31.03.10% do 31.01.

10% do 31.03.5% do 28.02.10% do 31.03.5% do 28.02.

LEGA: v Turanju, 1 km od centra Sv. Filipa i Jakova.
PLAŽA: kamnita, betonirana pred hotelom, prodnata 70 m.
SOBE: klima, prha ali kad, wc, sušilnik za lase, telefon, sat-tv, mini bar, sef (brezplačno), Wi-Fi. Možnost 
dodatnega ležišča v sobi deluxe (na vprašanje).
STORITEV: samopostrežni zajtrk
OPIS: recepcija, restavracija, terasa, bar, jacuzzi
ŠPORTNA PONUDBA: možnost najema koles in skuterjev.
OPOMBA: brezplačno parkirišče (nevarovano), domače živali niso dovoljene

brezplačno do 12.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Sveti Petar - hiša Marinko ***

LEGA: 500 m do centra mesta
PLAŽA: 100 m; prodnata, skalnata
APARTMAJI: v apartmajski hiši so 4 apartmaji istega tipa
1/2+2 APP (40 m2): spalnica, dnevni prostor, kuhinja z jedilnim kotom, mikrovalovna pečica, SAT-TV, wi-fi, kopalnica s 
prho/wc , balkon; apartmaji so klimatizirani (klima v ceni); 8m2 terase 
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: prijetna apartmajska hiša se nahaja na prijetni lokaciji, poleg vse potrebne infrastrukture. Na dvorišču hiše se 
nahaja skupni žar, ki ga lahko gostje koristijo brezplačno. Na dvorišču tudi brezplačno parkirišče.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  
DOPLAČILA:  domače živali 7€ dnevno,

Sveti Filip i Jakov - hiša Kukavica ***

LEGA: 100 m do centra mesta
PLAŽA: 150 m; prodnata, skalnata
APARTMAJI: v apartmajski hiši je 10 klimatiziranih apartmajev  za 2 osebi
2 x STUDIO 1/2 APP: spalno-bivalni prostor z dobro opremljeno kuhinjo in jedilnim kotom, SAT-TV, wi-fi, kopalnica s 
prho/wc, balkon, klima v ceni
STORITEV: najem; 
OPIS: hiša se nahaja v osrčju mesteca s pogledom delno na morje, delno na hotel Vila Donat; Vsa potrebna 
infrastruktura v neposredni bližini

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena  ceno  
DOPLAČILA:  domače živali 7€ na dan 

Sveti Filip i Jakov - hiša Maxima ***

LEGA: 100 m do centra mesta
PLAŽA: 50 m; prodnata, kamnita
APARTMAJI: v apartmajski hiši je 8 klimatiziranih apartmajev  za 4-6 oseb.
1/4+2 APP: spalnica, dnevni prostor, kuhinja z jedilnim kotom, mikrovalovna pečica, SAT-TV, wi-fi, kopalnica s prho/wc 
, balkon; apartmaji so klimatizirani (v ceni), v kopalnici pralni stroj
STORITEV: najem; 
OPIS: gostom je na voljo skupni žar in velika zunanja pokrita terasa z mizo in stoli, parkirišče na dvorišču; hiša se 
nahaja na prijetni lokaciji, nedaleč od centra mesta 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  domače živali 7€ dnevno, 

Sveti Filip i Jakov - hiša Ella ***

LEGA: 700 m do centra mesta
PLAŽA: 150 m; prodnata, skalnata
APARTMAJI: v apartmajski hiši je 8 klimatiziranih apartmajev  za 4-8 oseb.
6 x 1/4 APP: dve spalnici, kuhinja z jedilnim kotom,  SAT-TV, wi-fi, kopalnica s prho/wc , balkon; 2 x 1/4+2 app: dve 
spalnici, dnevni prostor s kuhinjo in jedilnim kotom in kavčem za dve osebi, kopalnica, balkon; vsi apartmaji imajo 
pokrito teraso s sedežno garnituro in vsi so klimatizirani (v ceni)
STORITEV: najem; 
OPIS: gostom je na voljo skupni žar in velika zunanja pokrita terasa z mizo in stoli, parkirišče na dvorišču; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  domače živali 6€ dnevno,  

10% do 31.03.5% do 31.03.

10% do 31.03.5% do 31.03.

10% do 31.03.5% do 31.03.

10% do 31.03.5% do 31.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Sveti Filip i Jakov - hiša Esih *** 10% do 31.03.5% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena  ceno  
DOPLAČILA:  domače živali 7€ na dan 

LEGA: 700 m do centra mesta
PLAŽA: 200 m; prodnata, skalnata
APARTMAJI: v apartmajski hiši je več klimatiziranih apartmajev  za 2 osebi
2 x STUDIO 1/2 APP: spalno-bivalni prostor z dobro opremljeno kuhinjo in jedilnim kotom, SAT-TV, wi-fi, kopalnica s 
prho/wc, balkon, klima v ceni, balkoni se lahko tudi združijo ali razdelijo
STORITEV: najem; 
OPIS: hiša se nahaja v osrčju mesteca s pogledom delno na morje, Vsa potrebna infrastruktura v neposredni bližini
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Turanj - Vila Dada ***

LEGA: 500 m do centra mesta
PLAŽA: 100 m; prodnata, skalnata
APARTMAJI: v apartmajski hiši so 4 apartmaji 
1/2+2 APP (40 m2): spalnica, dnevni prostor, kuhinja z jedilnim kotom, mikrovalovna pečica, SAT-TV, wi-fi, kopalnica s 
prho/wc , balkon; apartmaji so klimatizirani (klima v ceni); 8m2 terase 
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: prijetna apartmajska hiša se nahaja na prijetni lokaciji, poleg vse potrebne infrastrukture. Na dvorišču hiše se 
nahaja skupni žar, ki ga lahko gostje koristijo brezplačno. Na dvorišču tudi brezplačno parkirišče.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  
DOPLAČILA:  domače živali 7€ dnevno,

Turanj - hiša Jadra ***

10% do 31.03.5% do 31.03.

Sveti Filip i Jakov - hiša Asa ** 

LEGA: Sv.Filip i Jakov, 700 m do centra mesta
PLAŽA: 200 m; prodnata, peščena
APARTMAJI: v apartmajski hiši se nahaja 6 apartmajev tipa 1/3 - triposteljna soba, ločena kuhinja, z jedilnim kotom, 
manjši balkon, kopalnica s tušem, SAT TV, klima, wi-fi
STORITEV: najem apartmaja
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: prijetna apartmajska hiša se nahaja na prijetni lokaciji, poleg vse potrebne infrastrukture. Na dvorišču hiše se 
nahaja skupni žar, ki ga lahko gostje koristijo brezplačno. Prva trgovina je oddaljena 300 m, prav tako restavracija, Na 
dvorišču tudi brezplačno parkirišče.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 7 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V Sukošanu, Bibinjah?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

Sveti Filip i Jakov - hiša Gordana ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na 
dan, otroci 12-18 0,70€ na dan  DOPLAČILA:  domače živali 7€ na dan, klima 5€ na dan na licu 

LEGA: 300 m do centra mesta
PLAŽA: 300 m; prodnata, skalnata
APARTMAJI: v apartmajski hiši je 10 klimatiziranih apartmajev  za 2-5 oseb.
6 x STUDIO 1/2+1 APP (25 m2): spalno-bivalni prostor z dobro opremljeno kuhinjo in jedilnim kotom,mikrovalovna 
pečica, SAT-TV, wi-fi, kopalnica s prho/wc, balkon; 4 x 1/2+2 APP (31-39 m2): spalnica, dnevni prostor z dvema 
ležiščema, kuhinja z jedilnim kotom, mikrovalovna pečica, SAT-TV, wi-fi, kopalnica s prho/wc , balkon; apartmaji so 
klimatizirani (doplačilo)
STORITEV: najem; možnost polpenziona (restavracija 400 m od hiše)
OPIS: gostom je na voljo skupni žar in velika zunanja pokrita terasa z mizo in stoli, parkirišče na dvorišču; 

10% do 31.03.5% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  
DOPLAČILA:  domače živali 7€ dnevno,

LEGA: 300 m do centra naselja
PLAŽA: 50 m; prodnata, 
APARTMAJI: v apartmajski hiši je 8 apartmajev istega tipa
1/2+2 APP: spalnica, dnevni prostor, kuhinja z jedilnim kotom, mikrovalovna pečica, SAT-TV, wi-fi, kopalnica s 
prho/wc, pralni stroj, balkon; apartmaji so klimatizirani (klima v ceni); velika terasa po širini celega apartmaja s 
prečudovitim pogledom na morje
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: prijetna apartmajska hiša se nahaja na prijetni lokaciji, poleg vse potrebne infrastrukture. Hiša je na odlični 
lokaciji, prva vrsta od morja, prečkate le lokalno cesto; V bližini se nahajajo trgovine in restavracije ter vsa potrebna 
infrastruktura. 
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Sveti Filip i Jakov - penzion Čirjak ***

Sveti Filip i Jakov - kamp Maslinik - mobilne hišice Maslina ***

LEGA: Sv. Filip i Jakov, 300m iz centra mesta

PLAŽA: prodnata, betonske ploščadi, mestna plaža; 80m
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE: kopalnica (tuš, wc, umivalnik, sušilec za lase) in hladilnik, SAT TV in Wi-Fi. 
STORITEV: polpenzion; samopostrežni zajtrk, večerja izbor dveh menijev in solatni bife; 
OPIS: terasa, v bližini: restavracije, bari, trgovine, Nacionalni park Kornati 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: brezplačno parkirišče; prijeten penzion z dobro domačo hrano in z zelo prijaznimi lastniki

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3 dni, v sezoni min 7 dni TURISTIČNA TAKSA: 1,20€ na dan za odrasle, otroci 
12-18 0,60€ na dan DOPLAČILA: krajše bivanje 30%  POPUSTI:  otroci 3-10 otrok do 3 let na dod.brez ležišča brezplačno 
let na dod.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust, četrta oseba na dod.lež v sobi 1/2+2 20% popust (osnovna 
cena sobe 1/2+2 je enaka sobi 1/2)

,

LEGA: Sv. Filip i Jakov, 1,5 km do centra mesta, 2,5 km do Biograda na moru

PLAŽA: prodnati zalivčki s pomoli 150m do 250 m 
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: tipa 1/4+1 za 2-5 oseb, klimatizirane hišice z dvema spalnicama, tuš, 
WC, spalnica za dve osebi, ločena spalnica z ločenima posteljama in eno nadstropno posteljo (primerna za 
otroke ali otroke do 75 kg in 170 cm višine, kuhinja  mikrovalovno pečico, kuhalnikom za vodo, štedilnikom 
na plin, hladilnikom z zamrzovalnim delom, jedilni kot z mizo za 6 oseb, klima, zunanji nadstrešek z garnituro 
za sedenje;  Prečudovit pogled na morje iz vseh hišk.
STORITEV: najem mobilne hišice (možnost polpenziona)
OPIS: manjši kamp z 10 mobilnimi hiškami, ki so obkrožene z nasadi oljk. Gostom ponuja veliko miru in 
hkrati je dovolj blizu vsej infrastrukturi (trgovine, restavracije, vodni park).  Hišice so postavljene v liniji, ki 
omogoča gostom veliko zasebnosti,miru in sprostitve. Trgovine in restavracije v bližnjem Sv. Filip i Jakovu. 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži na plaži Sv. Filip i Jakov
OPOMBA: brezplačno parkirišče; priporočamo vsem, ki si želijo miru; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 5/7 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,20€ po osebi 
dnevno, otroci 12-18 let 0,60€ dnevno, prijava gosta 1,5€ po gostu (enkratno)  DOPLAČILA: domača žival 10€ na dan  OPOMBE: 
brisače in posteljnino zamenjajo enkrat tedensko; ob prihodu se plača kavcija 100€,ki se ob odhodu vrne v primeru, da hišica ni 
poškodovana

ne spreglejte

V ceno vključeno tudi: 
- posteljnina in brisače
- končno čiščenje
- uporaba skupnega grilla
- brezplačna otroška posteljica

Simpatičen penzion s prijetno domačo klimo in odlično hrano. Zajtrk in večerjo vam postrežejo na veliki senčni terasi pred
penzionom s prečudovitim pogledom na morje. Priporočamo vsem, ki si želijo domačnost v prijetni dalmatinski vasici.

brezplačno do 3.leta

10% do 31.03.5% do 28.02.10% do 31.03.5% do 28.02.

10% do 31.03.5% do 28.02.10% do 31.03.5% do 28.02.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

LEGA: Sveti Filip i Jakov, 100 m iz centra mesta;
PLAŽA: prodnata, peščena, delno betonirana 100 m; 
NASTANITEV:  SOBE: (3*): v depandansi; klima, telefon SAT-TV, prha/wc, sef, sušilec za lase (4*): sobe v 
hotelski stavbi: klima, telefon, SAT-TV, mini bar, fen, kad/wc;
INTERNET: brezplačen wi-fi 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, za goste dep. Vila Donat  hrana v hotelu
OPIS: restavracija, parkirišče, urejene sprehajalne steze; na plaži: bar, odbojka na mivki, izposoja čolnov; 
zunanji bazen
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali so dovoljene (doplačilo); hotel je bil v celoti obnovljen v letu 
2007 (bivši hotel Mayica). Depandansa hotela leži tik ob hotelu in je s sprehajalno potjo povezana s hotelom

Sveti Filip i Jakov - hotel Villa Donat ****  in dep. Vila Donat ***
brezplačno do 7.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/4 noči, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,60€ 
na dan, otroci 12-18 let 0,80 € na dan DOPLAČILA: krajše bivanje: 30%, polni penzion po sezonah: 8€/12€/12€/16€ na dan, 
otroška posteljica 8€ na dan, domače živali 20€ na dan, parkirišče 6€ dnevno, 1/1 soba v glavni sezoni 70%, v ostalih sezonah 50%  
POPUSTI: otrok  od 7. do 12. leta na dod.lež. 70% popust,  od 12. do 15. leta na otrok do  7.leta v vseh tipih sob brezplačno, 
dod.lež. 50% popust, otroci do 12. leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 
7,5€ na dan

10% do 31.03.
velja pri min 7 noči

15% do 31.12.
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hiša Dujmovič
Biograd na moru - Mediteranska vas San Antonio ***

brezplačno do 4.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 5 dni, krajše bivanje v sezoni na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ po 
osebi dnevno, otroci 12-18 let 0,95€ dnevno DOPLAČILA: za krajše bivanje 30%, otroška posteljica 5€ na dan, parkirišče 7€ na 
dan plačilo v gotovini na licu)  POPUSTI: otrok 4. do 8 let na dod.lež plačilo pavšala  otrok do 4. leta brezplačno brez ležišča,  
22€, otrok 8-12 plačilo pavšala 27€ po osebi na dan do 12.leta na osn.lež. 30% popust, odrasla oseba na dod.lež. pavšal 33€ po 
osebi na dan

LEGA: Mediteranska vas San Antonio leži v mirni okolici v parku s pinijami, približno 700 m do središča 
mesta Biograd; priljubljen peščeni zaliv Soline oddaljen približno 300 m;
PLAŽA: prodnato peščena 100 do 200 m;
NASTANITEV: SOBE: dvoposteljne, triposteljne in štiriposteljne-povezani sobi,  v  sobah SAT-TV, telefon, 
mini bar, kopalnica tuš/kad, wc, klima, terasa z garnituro;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: lepi in urejeni bungalovi, recepcija, bar, zunanji bazen, restavracija z dobro kuhinjo; športna ponudba: 
ežalniki in senčniki ob bazenu brezplačno (omejeno število), tenis center in drugi vodni športi;
OPOMBE: ograjeno hotelsko parkirišče za doplačilo; domače živali dovoljene na vprašanje.

15% do 31.03.

Biograd na moru - Penzion Jelena ***

LEGA: Biograd na moru, 700 m do centra mesta,
PLAŽA: prodnata 400 m;
NAMESTITEV: 1/2: zelo majhna dvoposteljna soba s kopalnico SAT TV  (primerna za 2 osebi, brez možnosti dodatnega 
ležišča,brez balkona in klime); 1/2 app studio in 1/2+1studio: apartma za dve do tri osebe z ležišči v dnevno bivalnem 
prostoru z mini kuhinjo, kopalnico, teraso in klimo, 1/2+2: apartma za 4-5 oseb s spalnico in dnevnim prostorom za 2-3 
osebe, kopalnico, terasa, SAT TV, klima;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor 5 menijev;
OPIS: apartmajska hiša – penzion razpolaga z dvema sobama in 14 apartmaji na bazi najema ali polpenziona; ob doplačilu 
vam je na voljo klimatska naprava; v bližini je več restavracij in trgovin; v ceno je vključena brezplačna uporaba WI-FI 
interneta; zagotovljeno parkirišče; na vrtu je na voljo tudi skupen gril; športna ponudba: številni športi na vodi in na morju;
OPOMBE: zagotovljeno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo); odlična cena; na dan prihoda ne morete izbirati 
menija, saj je vnaprej določen; 

brezplačno do 4.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ po osebi dnevno, otroci 12-18 let 0,95€ dnevno DOPLAČILA:  domače živali 6€ 
dnevno, klima 6€ na dan, POPUSTI:   tretja oseba na dod.lež. 30% popust OPOMBE: v apartmaju 1/2+2 je otrok do 4.leta brezplačno, otrok 4-12 let brezplačno z doplačilo, pavšala 18€ na dan,
pogoj plačilo vsaj 3 polne cene, 1/2 soba je manjša soba za dve osebi, ki nima možnosti dodatnega ležišča

5% do 31.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

velja v terminih 30.04.-30.09.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,90€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,95€ 
DOPLAČILA: domače živali 10€ na dan, otroška posteljica 5€ na dan, parkirišče 3€ na dan POPUSTI: otrok do 3. leta 
brezplačno,  otrok 3-7 let 50% popust, 7-12 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% 

Biograd na moru - hotel Žućo *** brezplačno do 3.leta

LEGA: v živahni ulici v bližini hotela Adria, 400 m od Biograda;
PLAŽA: peščena, prodnata, 300 m, do najlepše peščene plaže Soline 700 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, SAT-TV, klima, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV:  samopostrežni zajtrk, večerja izbor menijev;
OPIS: recepcija, restavracija, bar, športna ponudba: otroško igrišče, tenis, kolesarjenje, 
vodni športi na plaži;
OPOMBE: parkirišče ob doplačilu; domače živali so dovoljene ob predhodni potrditvi.
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POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (prostori pošte trgovskega centra City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Biograd na moru - hotel Adria***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,90€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,95€ 
DOPLAČILA: krajše bivanje 20%, doplačilo za kosilo 5€ na dan, parkirišče 3€ na dan, varovano parkirišče 4€ na dan POPUSTI: 
otrok do 7.leta na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 7.leta 80% popust, otrok od 7. do 12-leta na dod.lež. 50% popust, otrok od 
12. do 18.leta na dod.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust 

LEGA: v borovem gozdičku, 1500 m od centra mesta;
PLAŽA: prodnata, betonska, skalnata; 400 m;
NASTANITEV: SOBE:  klima, SAT-TV, telefon, fen, prha/wc; sobe superior so novo zgrajene sobe, s sodobno opremo;
INTERNET: wi-fi za doplačilo;
STORITEV: samopostrežna zajtrk in večerja ali all inclusive
OPIS:  restavracija, aperitiv bar, savna igrišče za otroke, prodajalna spominkov; all inclusive ponudba; športna 
ponudba: zunanji bazen, notranji bazen (zaprt 14.6.-1.9.), kopanje v zunanjem bazenu za odrasle in otroke, ležalniki 
in senčniki ob bazenu; nogomet, rokomet, košarka, badminton, kegljanje, aerobika, vodna aerobika, jutranja 
gimnastika, tenis, namizni tenis, mini golf, otroško igrišče, športna tekmovanja za otroke in odrasle, uporaba fitnesa, 
kopanje v notranjem bazenu (do 15.6. in od 15.9.); show programi;
OPOMBE: javno parkirišče pri hotelu (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo, večerja s solatnim bifejem, popoldanski čaj in pecivo, 2 x dnevno 
sladoled za otroke, domače alkoholne pijače (pivo in namizno vino) in brezalkoholne pijače (sokovi, čaj, kava, voda) od 10. do 
23. ure v all inclusive baru, enkrat tedensko dalmatinska večerja, uporabo zunanjega bazena, uporabo senčnikov in ležalnikov do
zasedbe prostih mest, igranje nogometa, košarke, badmintona, mini golfa, namiznega tenisa, aerobika, vodna aerobika, jutranja 
gimnastika, uporaba fitnessa in notranjega bazena, razni show programi.

brezplačno do 7.leta
  15% do 28.02.

superior sobastandardna soba

  20% do 31.01.

Biograd na moru - hotel In ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/5 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 2€ po osebi dnevno, otroci 12-18 let 1€ dnevno 
DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan, 1/1 soba 50%, domače živali 25€, parkirišče na parkirišču z rampo 15€, na označenih 
delih ob hotelu 5€ na dan - plačilo na licu, krajše bivanje 20%  POPUSTI: , otrok 2-12  otrok do 2. leta na brez ležišča brezplačno
na dod.lež. 60% popust, 12-15 na dod.lež. 30% popust, na osn.lež do 15. leta 20% popust

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

  15% do 28.02.

  10% do 31.03.

LEGA: v marini mesta Biograd na moru;
PLAŽA: 3 minute hoje, prodnata;
NASTANITEV: sobe: 44 luksuzno opremljenih sob, od katerih so 3 prilagojene osebam s posebnimi potrebami; kopalnica s 
tušem ali kadjo, wc, sušilec za lase, klima, SAT TV, wi-fi, telefon, sef, minibar; nekatere sobe s pogledom na park/mesto, 
ostale na morje/mesto;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: nočitev s samopostrežnim zajtrkom in večerjo;
OPIS: 24-urna recepcija, skupni salon s TV, bar, taverna, samopostrežna ter a la carte restavracija s sončno teraso s 
pogledom na morje in mestno marino, wellness center: notranji bazen, sobe za masažo, turška in finska savna, tuši, 
dvorana za sproščanje, fitnes center, strešna terasa za sončenje s krasnim pogledom na morje, marino in mesto, jacuzzi, 
tuši ter aperitiv bar; menjalnica, trgovine v hotelu;
OPOMBE: parkirišče ob doplačilu; domače živali dovoljene ob doplačilu

Biograd na moru - hotel Bolero *** brezplačno do 12.leta

LEGA: na vhodu v Biograd, 500 m od magistrale, 150 m od marine Kornati;
PLAŽA: kamnita, prodnata, 200 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, balkon; SAT-TV, klima, vse z možnostjo pomožnega ležišča; nekaj sob v pritlični 
etaži, brez balkona, tipa economy
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja(01.07.-26.08.), izven sezone izbor treh menijev
OPIS: restavracija, bar, internet cafe, savna, TV soba; športna ponudba: nov zunanji bazen z brezplačnimi 
ležalniki in senčniki za hotelske goste, terasa, bar; na plaži: številni vodni športi in športna ponudba na kopnem;
OPOMBE: varovano parkirišče z doplačilom; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni, krajše bivanje v sezoni na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ po 
osebi dnevno, otroci 12-18 let 0,95€ dnevno DOPLAČILA: za krajše bivanje 30%, otroška posteljica 5€ na dan, parkirišče pod 
videonadzorom 4€ na dan (na licu) 1/1 soba 50%, kosilo 15€ na dan POPUSTI: , drugi otrok  otrok do 12. leta na dod.lež. gratis
do 12. leta brez ležišča 50% popust, na osn.lež. 30% popust, otrok 12-15 let na dod.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% 
popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 6€ na dan

Vceno vključeno tudi: neomejeno koriščenje bazena z ležalniki in senčniki (do zasedbe prostih mest)

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Biograd na moru - hotel Ilirija**** brezplačno do 7.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 noči, v sezoni min 4 noči TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ na dan, otroci 12-18 let 0,95 € 
na dan DOPLAČILA: krajše bivanje: 30%, polni penzion 15€ na dan, otroška posteljica 8€ na dan, domače živali 20€ na dan, parkirišče 6€ 
dnevno POPUSTI: , otrok od 7. do 12. leta na dod.lež. 70% popust,  od 12. do 15. otroci do 7. leta na dod.lež. v vseh tipih sob brezplačno
leta na dod.lež. 50% popust, otroci do 12. leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, ,

Biograd na moru - hotel Kornati **** brezplačno do 7.leta

LEGA: v borovem gozdičku, 100 m od centra mesta;
PLAŽA: prodnata, betonska, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, sef, priključek za modem, mini bar, fen, prha/wc, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, po predhodnem dogovoru možnost prilagoditve obrokov diabetikom, 
vegetarijancem in športnikom;
OPIS: restavracija, menjalnica, parkirišče, internet caffe, bar, room service (24 ur), sef na recepciji, možnost pranja 
perila, uporabe faksa in računalnika, organizirano varovanje otrok, poleti večerna glasba v živo, dnevna in večerna 
animacija za odrasle in otroke, otroško igrišče, kongresna dvorana, TV salon, savna, masaža, solarij, varovana 
hotelska marina s privezom za čolne do 8,5 m, parkirišče, dvigalo; v bližini diskoteka, restavracija na plaži; športna 
ponudba: fitnes center, otroški bazen, teniško igrišče, mini golf, namizni tenis, balinišče, biljard, otroško igrišče, 
odbojka na plaži, izposoja koles, najem čolnov jet ski, jadranje, potapljanje, parasailing, Aquqtic center z zunanjim 
bazenom (50 m od hotela); nov notranji bazen z ogrevano vodo in s pogledom na morje
OPOMBE: hotelsko parkirišče (doplačilo); dovoljene manjše živali (doplačilo).

LEGA: ob obali 50 m od centra mesta;
PLAŽA: prodnata, betonska, 70 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, telefon, sef, SAT-TV, priključek za modem, mini bar, prha/wc, sobe na morsko stran, 
balkon in hidromasažni tuš;
INTERNET: brezplačen wi-fi 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, po predhodnem dogovoru možnost prilagoditve obrokov diabetikom, 
vegetarijancem in športnikom;
OPIS: restavracija, menjalnica, internet caffe, bar, room service (24 ur), sef na recepciji, možnost pranja perila, 
uporabe faksa in računalnika, dvigalo, kongresna dvorana, TV salon, savna, organizirano varovanje otrok, hotelska 
marina s privezom za čolne do 8,5 m; v bližini hotela diskoteka, masaža, solarij, restavracija na plaži, trgovine; 
športna ponudba: poleti športno rekreativna animacija; fitnes center, v bližini: Aquatic center z zunanjim bazenom (50 
m od hotela); otroški bazen, namizni tenis, balinišče, biljard, teniško igrišče, odbojka na plaži, otroško igrišče, 
izposoja koles, vodni športi, organizirani izleti;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); dovoljene manjše živali (doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4 noči, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ na dan, 
otroci 12-18 let 0,95 € na dan DOPLAČILA: krajše bivanje: 30%, polni penzion 15€ na dan, otroška posteljica 8€ na dan, domače živali 20€ na 
dan, parkirišče 6€ dnevno POPUSTI:  otroci od 7. do 12. leta na otroci do 7. leta na dod.lež. brezplačno (razen v sobi 1/2 comfort), 
dod.lež. 70% popust,  od 12. do 15. leta na dod.lež. 50% popust, otroci do 12. leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% 
popust, ,

Biograd na moru - hotel Adriatic *** brezplačno do 7.leta

LEGA: na plaži, 200 m od centra mesta;
PLAŽA: prodnata, betonska, 20 m;
NASTANITEV: SOBE: majhne sobe, klima, telefon, SAT-TV, priključek za modem, mini bar, sef, prha/wc, fen, 
balkon/francosko okno;
INTERNET: brezplačen wi-fi 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, po predhodnem dogovoru možnost prilagoditve obrokov diabetikom, 
vegetarijancem in športnikom;
OPIS: restavracija, restavracija a la carte, coctail bar, internet caffe, room service (24 h), sef na recepciji, možnost 
pranja perila, uporabe faksa in računalnika, kongresna dvorana, TV salon, menjalnica, organizirano varovanje otrok, 
otroško igrišče, parkirišče, dvigalo, v bližini hotela diskoteka; savna, masaža, solarij, restavracija na plaži; športna 
ponudba: zunanji bazen z whirpoolom, otroški bazen, savna, fitnes center, poleti športno rekreativna animacija; v 
bližini hotela namizni tenis, balinišče, biljard, teniško igrišče, odbojka na plaži, otroško igrišče, izposoja koles, 
organizirani izleti, vodni športi; Aquatic center z zunanjim bazenom (50 m od hotela);
OPOMBE: hotelsko parkirišče (doplačilo); dovoljene manjše živali (doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4 noči, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ na dan, 
otroci 12-18 let 0,95 € na dan DOPLAČILA: krajše bivanje: 30%, polni penzion 15€ na dan, otroška posteljica 8€ na dan, domače živali 20€ na 
dan, parkirišče 6€ dnevno POPUSTI: otroci od 7. do 12. leta na dod.lež. 70% otroci do 7. leta na dod.lež. v vseh tipih sob  brezplačno, 
popust,  od 12. do 15. leta na dod.lež. 50% popust, otroci do 12. leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, ,

CENA VKLJUČUJE DODATNO (hoteli Ilirija, Kornati, Adriatic): vstop v notranji bazen (hotel Ilirija), 1 urni vstop v SPA CONO (savne, whirlpooli, relax 
cona, fitness) - predhodna rezervacija vstop na zunanji bazen hotela Adriatic, brezplačni ležalniki in senčniki do zasedbe prostih mest, animacijo

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

10% do 31.03.
velja pri min 7 noči

15% do 31.12.

10% do 31.03.
velja pri min 7 noči

15% do 31.12.

10% do 31.03.
velja pri min 7 noči

15% do 31.12.
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Biograd na moru - Kamp Soline - mobilne hišice *** 10% do 31.03.10% do 28.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA (na licu mesta): prijava 1,1€ po 
osebi,  čiščenje 35€, kavcija za hišico 100€, ki se ob odhodu vrne, vkolikor hišica ni poškodovana, domače živali 10€ na dan, dodatno 
parkirišče za avto 5,50€ na dan,hišica v prvi vrsti od morja 19€ na dan po hišici,  krajše bivanje 20% - v agenciji

AKCIJA 7=6, 4=3
01.04.-31.05., 01.09.-15.10.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Biograd na moru - hotel Albamaris ***
brezplačno do 7.leta

LEGA: 800m od centra Biograda na moru, v bližini hotela Adria

PLAŽA: peščena, plaža Soline 300m, prodnata 400m
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: prha/wc, SAT TV - led televizorji , fen, wi-fi, klima, balkon; na voljo sobe comfort z balkonom (23m2) in 
z francoskim balkonom (18m2), brezplačen mini bar v sobi

STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s pijačo pri večerji iz šankomata
OPIS: recepcija, bar, parkirišče; v bližini: trgovina, klimatizirana restavracija, dvigalo
ŠPORTNA PONUDBA: v bližini: teniško igrišče, otroško igrišče, vodni športi na plaži, potapljanje
OPOMBE: živali dovoljene na vprašanje; vse sobe so bile pozimi 2017 prenovljene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ po osebi dnevno, otroci 12-18 let 0,95€ 
dnevno DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan, 1/1 soba 50%, parkirišče  pod videonadzorom 4€ na dan, krajše bivanje 20%  
POPUSTI: , drugi otrok do 7. leta na dod.lež  80% popust, otrok 7- 12 na dod.lež. 50%  otrok do 7. leta na brez ležišča brezplačno
popust, otrok 12-18 let 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20%; otroll do 12.leta na osn.lež 30% popust; dva otroka na osn.lež. do 
12. leta z eno odraslo osebo: prvi otrok brezplačno, drugi otrok 50% popust

CENA VKLJUČUJE ŠE: pijačo pri večerji iz šankomata - 3 vrste sokov, voda, pivo 

  5% do 31.05.

Biograd na moru - vila Maimare ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€,  otroci 12-18 
0,95€ na dan, POPUSTI: , otrok 5-12 50% popust,  otrok do 5.leta brezplačno

LEGA: Biograd na moru
PLAŽA: prodnata, peščena, skalnata, 100m
SOBE: prha/wc, stropni ventilator, SAT TV, hladilnik, klima, sef (doplačilo), nekatere balkon
STORITEV: samopostrežni zajtrk
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: recepcija, a la carte restavracija, terasa, parkirišče
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: brezplačno parkirišče

LEGA: Soline, v bližini kampa Soline, 800 m od centra mesta:
PLAŽA: prodnata, delno peščena 150-200 m;
NAMESTITEV: MH Dalmacija: velikost: 32 m2: dve spalnici (v vsaki je postelja za dve osebi), kotna sedežna garnitura (možnost 
spremembe v posteljo za dve osebi 135x190 cm) z mizo in 4 stoli, kot za kuhanje, 2 x tuš/WC, terasa z nadstrešnico; opremljenost 
mobilne hiše: klima, hladilnik, plinski kuhalnik s 4 ploščami, aparat za kavo (na zahtevo), SAT TV, pribor in posoda, vrtna garnitura; 
oddaljenost od morja: cca. 200-400m; MH Dalmacija plus: dimenzija hišice: 8,00 x 4,00m=32,00 m2 - Število oseb: 4+2 - spalnica s 
posteljo (140x190 cm), kopalnico s tuš kabino in WC školjko, spalnica z dvema posteljama (70x190cm), kopalnica s tuš kabino in WC 
školjko, kotna sedežna garnitura (možnost spremembe v posteljo za dve osebi 135x190 cm) z mizo in 4 stoli, klima, SAT TV, terasa z 
nadstreškom, cca. 300m od morja; MH Comfort plus: velikost: 32 m2; dve spalnici (v vsaki je postelja za dve osebi), kotna sedežna 
garnitura (možnost spremembe v posteljo za dve osebi 135x190 cm) z mizo in 4 stoli kot za kuhanje, 2 x tuš/WC, terasa z nadstrešnico, 
opremljenost mobilne hiše: klima, hladilnik, plinski kuhalnik s 4 ploščami, apartat za kavo (na zahtevo), SAT TV, prior in posoda, vrtna 
garnitura, oddaljenost od morja: cca. 100m; MH Premium: velikost: 32 m2; dve spalnici (v vsaki je postelja za dve osebi), dnevna 
soba/jedilnica z dodatnim ležiščem, kot za kuhanje, 2 x tuš/WC, terasa z nadstrešnico, opremljenost mobilne hiše: klima, hladilnik, 
plinski kuhalnik s 4 ploščami, SAT TV, prior in posoda, vrtna garnitura, bližina morja: cca. 20-150m; MH Comfort family (novo 
2018/2019/2020): velikost: 32 m2; število oseb: 5 + 1: dve spalnici (v vsaki je postelja za dve osebi, ena spalnica pa ima dodatno, tretje 
ležišče), kotna sedežna garnitura (možnost spremembe v posteljo za eno osebo) z mizo in 4 stoli kot za kuhanje, 2 x tuš/WC, terasa z 
nadstrešnico, opremljenost mobilne hiše:  klima, hladilnik, plinski kuhalnik s 4 ploščami, apartat za kavo (na zahtevo), SAT TV, prior in 
posoda, vrtna garnitura; oddaljenost od morja: cca. 300m; car free cona - skupno parkirišče, ki ni ob hišici
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem mobilne hišice;
OPIS: hišice se nahajajo v avtokampu, ki je vsega skupaj oddaljen od mesta 800 m; kamp se nahaja v prijetni senci borovcev, v sklopu 
kampa se nahajajo urejene skupne sanitarije; odlična lega kampa ponuja vso potrebno infrastrukturo v okolici (trgovine, gostilne, 
restavracije); športna ponudba: v bližini se nahaja več teniških igrišč, nogometna igrišča, otroška igrišča, igrišče za odbojko na mivki; 
možnost najetja rekvizitov na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene; odlična lokacija;

IZENAČIMO
CENO

IZENAČIMO
CENO

IZENAČIMO
CENO

IZENAČIMO
CENO

IZENAČIMO
CENO

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Biograd na moru - kamp Ljutič - mobilne hišice *** 10% do 31.03.25% do 31.01.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA dodatna oseba: 10€ na dan 
(peta in šesta oseba), doplačila (na licu mesta): prijava 1,5€ po osebi, domače živali 5€ na dan, končno čiščenje 40€  OPOMBE: 
menjava brisač in posteljnine 1 x tedensko

za min bivanje 5 noči
LEGA:  2,5 km oddaljen od centra mesta Biograd na moru, s katerim ga povezuje sprehajalna pot; 
PLAŽA: 300-350m; peščena, prodnata
STORITEV: najem mobilne hišice
MOBILNE HIŠICE: (MH DELUX 1/4+2): Moderna in prostorna mobilna hišica, velika 32 m2, s teraso, veliko 20 m2; Mobilna 
hišica sprejme do 6 oseb. Ima 2 spalnici. 2 dodatni osebi spita na dodatnem ležišču v osrednjem prostoru. 2 kopalnici, klima, 
parking pri mobilni hišici za 1 avtomobil. 2 spalnici: 1 z zakonsko posteljo in druga z dvema ločenima posteljama: 80x200. 
Moderno opremljena kuhinja/dnevna soba z dodatnim ležiščem-sofo za 2 otroka. TV. Posteljnina in brisače so vključene v 
ceno; (MH DELUX - POGLED MORJE 1/4+2): moderna in prostorna mobilna hišica, velika 32 m2, s teraso, veliko 20 m2; 
mobilna hišica sprejme do 6 oseb. Ima 2 spalnici. 2 dodatni osebi spita na dodatnem ležišču v osrednjem prostoru. 2 kopalnici, 
klima, parking pri mobilni hišici za 1 avtomobil. 2 spalnici: 1 z zakonsko posteljo in druga z dvema ločenima posteljama: 
80x200. Moderno opremljena kuhinja/dnevna soba z dodatnim ležiščem-sofo za 2 otroka. TV. Posteljnina in brisače so 
vključene v ceno; (MH- SUPERIOR 1/4+2): Luksuzna in udobna mobilna hišica je velika 35 m2, terasa je velika 22 m2; 
sprejme do 6 oseb. 4 odrasle in 2 otroka na dodatnem ležišču. 2 spalnici: ena spalnica z zakonsko posteljo, druga spalnica z 
dvema ločenima posteljama. 2 kopalnici. Polno opremljena kuhinja/dnevna soba z dodatnim ležiščem za 2 osebi. TV. 
Posteljnina in brisače so vključene v ceno.
OPOMBE: brezplačno parkirišče, domače živali dovoljene (doplačilo), za tipe hišk, ki jih ni v ceniku, zahtevajte dodatno 
ponudbo

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Biograd na moru - kamp Šangulin - mobilne hišice *** 10% do 31.03.10% do 31.01.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA (na licu mesta): prijava 1€ po 
osebi, domače živali 7€ na dan, dodaten avtomobil 3€ na dan OPOMBE: končno čiščenje v ceni, menjava postejnine in brisač 1 x 
tedensko (v ceni)

LEGA: nekaj minut hoje od centra mesta Biograd; v borovem gozdičku poleg turističnega naselja Mediteransko selo, cca 
600m od centra mesta.
PLAŽA: približno 300–400 m od peščene in prodnate plaže
INTERNET: brezplačen wi-fi
NAMESTITEV: MOBILNE HIŠICE: MH Magnolia: 28 m²; dnevni prostor z možnostjo ležišča (za eno osebo), z opremljeno 
kuhinjsko nišo, hladilnik z zamrzovalnikom, kuhalna plošča, sat. TV, brezplačen WiFi, klimatska naprava, spalnica z 
zakonskim ležiščem, spalnica z ločenima ležiščema, 2 kopalnici s prho, delno pokrita terasa; MH Daisy: 28 m²; dnevni prostor 
z opremljeno kuhinjsko nišo, hladilnik z zamrzovalnikom, kuhalna plošča, sat. TV, brezplačen WiFi, klimatska naprava, 
spalnica z zakonskim ležiščem, spalnica z ločenima ležiščema, kopalnica s prho, delno pokrita terasa; MH Rodi: 24 m²; dnevni 
prostor z opremljeno kuhinjsko nišo, hladilnik z zamrzovalnikom, kuhalna plošča, sat. TV, brezplačen WiFi, klimatska naprava, 
spalnica z zakonskim ležiščem, spalnica z ločenima ležiščema in pogradom, kopalnica s prho, delno pokrita terasa
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: recepcija, možnost izletov (Plitvička jezera, slapovi Krke…), V bližini: supermarket in pekarno, stojnice s svežim sadjem 
in zelenjavo ter več barov in restavracij
ŠPORTNA PONUDBA: v bližini teniška igrišča, kolesarjenje
OPOMBA: domače živali so dovoljene (doplačilo)

Biograd na moru - apartmajska hiša 01***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA (na licu mesta): klima po 
želji 5€ na dan,  POPUSTI: otrok do 3.leta brez ležišča brezplačno

brezplačno do 3.leta

LEGA: 900 m do centra mesta Biograd
PLAŽA: približno 450 m, prodnata, delno peščena
INTERNET: brezplačen wi-fi
NAMESTITEV: APP: 1/2 in 1/2+1: 31 m2, in 6m2 balkona s pogledom na morje: spalnica s tremi ležišči, kuhinja z jedilnim 
kotom, kopalnica, SAT TV, klima (doplačilo), APP: 1/2+2: 39m2, terasa 6m2: spalnica, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in 
jedilnim kotom ter dvema dodatnima ležiščema, kopalnica, SAT TV, klima (doplačilo); APP: 1/4 in 1/4+1: 43m2, balkon 5 m2: 
dve spalnici, kopalnica, kuhinja z jedilnim kotom in možnostjo dodatnega ležišča, SAT TV, klima (doplačilo); APP 1/6: 84m2, 
dve spalnici, dve terasi v skupni izmeri 24m2, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom ter možnostjo dodatnega 
ležišča, kopalnica, SAT TV, klima (doplačilo) 
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: apartmajska hiša razpolaga z več apartmaji. nahaja se na prijetni lokaciji z 100m2 dvorišča, na karerem je 
zagotovoljeno parkirišče; gostje lahko koristijo skupen žar na dvorišču; apartmajska hiša je oddaljena 230 m do prve 
restavracije, trgovina je oddaljena 1.9 km 
ŠPORTNA PONUDBA: v bližini teniška igrišča, kolesarjenje
OPOMBA: domače živali niso dovoljene 

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Biograd na moru - Apartmaji Vista ***

LEGA: Biograd na Moru, 400 m do centra mesta
PLAŽA: oddaljena 70 m; prodnata, betonirana
NASTANITEV: APARTMAJI: lepo urejena apartmajska hiša z osmimi apartmaji tipa studio za 2-3 osebe in 
dvema apartmajema za 4-5 oseb. Vsak apartma ima balkon ali teraso, večina od njih s pogledom na morje. 8 
x STUDIO 1/2 APP (23 m2): spalno-bivalni prostor  z kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, SAT-TV, wi-fi, kopalnica 
s prho/wc, terasa; 2 x 1/2+2 APP (cca. 40 m2): spalnica, dnevni prostor z raztegljivim ležiščem in možnostjo 
še ene dodatne postelje, kuhinja, SAT-TV, wi-fi, kopalnica s prho/wc, terasa
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: v centru mesta so restavracije, kavarne, bari, slaščičarna, pošta, lekarna, tržnica, prodajalna časopisov. 
Parkirišče je na dvorišču.
OPOMBE: domače živali na vprašanje

Biograd na moru - hiša Santolina ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min 7 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  domača žval 5€ na dan  

LEGA: 50 m do središče mesta, v bližini trajektne luke za otok Pašman
PLAŽA: 400 m; prodnata mestna plaža Bošana (smer Sveti Filip i Jakov) ali plaža Dražica
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2+2 app 35 m2, pritličje: spalnica, dnevni prostor z dobro opremljeno kuhinjo 
(aparat za kavo, mirovalovna pečica), jedilnim kotom, dvema dodatnima ležiščema, kopalnica, terasa s 
sedežno garnituro in pogledom na vrt, SAT TV, klima; 1/4+2 app 72m2, nadstropje: dve spalnici, dnevni 
prostor z dobro opremljeno kuhinjo, jedilni kot, dve dodatni ležišči, kopalnica, balkon s sedežno garnituro, SAT 
TV, klima; 1/6+2 app 103 m2, pritličje: tri spalnice, dnevni prostor z dobro opremljeno kuhinjo, jedilnim kotom, 
dve dodatni ležipči, kopalnica, ločen wc, pralni stroj, balkon s sedežno garnituro, SAT TV, klima
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: hiša se nahaja na odlični lokaciji, vsega 20 m do morja; v bližini je več trgovin, tržnica, ribja tržnica, 
gostilne, restavracije; idealna lega vam omogoča sprehod do dveh priljubljenih plaž Biograda ali preprosto 
skok na trajekt in uživanje na enih od plaž na otoku Pašman (20 min vožnje)
OPOMBE: brezplačno parkirišče

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min 7 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  
DOPLAČILA:  klima 5€ na dan-na licu, prijava na licu mesta 1,50€ po osebi 

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V BIOGRADU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Biograd na moru - hiša Amalthea ***

LEGA: Biograd na moru, 750 m iz centra mesta;
PLAŽA: 350 m, prodnata, peščena; mestna plaža Soline
NASTANITEV: APARTMAJI: (1/2APP): spalnica, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa;  
(1/4 APP): dve spalnici, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa; dodatno ležišče v 
spalnici ali kuhinji (doplačilo)
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: hiša se nahaja v Biogradu na moru; od centra mesta je oddaljena cca. 750 m; do najbližje trgovine je 
cca. 100 m; apartmaji imajo SAT TV; na dvorišču je vrtna garnitura; parkirišče ob hiši; športna ponudba: 
možnost vodnih športov na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob nedeljah, min 7 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  klima 5€ na dan na licu

IZENAČIMO
CENO

Biograd na moru - hiša Tonka ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 

LEGA: 400 m do centra mesta  
PLAŽA: 230 m; prodnata in peščena plaža Dražica
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/4+1 APP pritličje 60m2: dve dvoposteljni sobi, dnevni prostor s kuhinjo in jedilnim 
kotom ter dodatnim ležiščem za peto osebo, kopalnica, terasa s sedežno garnituro; 1/4+1 app 1.nadstropje 60 
m2: dve dvoposteljni sobi, dnevni prostor z zelo dobro opremljeno kuhinjo, jedilnim kotom in dodatnim ležišem za 
peto oebo, kopalnica, wc, velika terasa s sedežno garnituro; 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: dva apartmaja v hiši, ki leži na lepi mirni lokacij. trgovine in restavracije so oddaljene cca 200 m; v bližini se 
nahaja vsa ostala potrebna infrastruktura
ŠPORTNA PONUDBA: na plaži Dražica ter v sklopu hotelskih plaž
OPOMBE: brezplačno parkirišče

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V BIOGRADU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net 103

Biograd na moru - hiša Mira ***

LEGA: Biograd na moru, 400 m iz centra mesta Biograd;
PLAŽA: 400 m, prodnata, peščena; mestna plaža Bošana
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2+2APP, v velikosti cca 55m2 in 10 m2 terase: spalnica, kuhinjska niša z jedilnim 
kotom, dve dodatni ležišči, kopalnica, balkon ali terasa;  SAT TV, klima (doplačilo)
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: hiša se nahaja v Biogradu na moru; od centra mesta je oddaljena cca. 400 m; do najbližje trgovine je cca. 
200 m; na dvorišču je vrtna garnitura; parkirišče ob hiši; športna ponudba: možnost vodnih športov na plaži;
ŠPORTNA PONUDBA: na plaži vodni športi in športi na kopnem
OPOMBE: brezplačno parkirišče;

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob nedeljah, min 4 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  klima 5€ na dan na licu,  domače živali  7€ na dan

10% do 31.03.5% do 31.03.

10% do 31.03.5% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ po osebi 
dnevno, otroci 12-18 let 0,95€ dnevno DOPLAČILA:  domače živali 6€ dnevno, klima 6€ na dan 

102



LEGA: Biograd na moru, 800m iz centra mesta
PLAŽA: 350m, prodnata, betonska, plaža Bošana (v smeri Sveti filip i Jakov)
APARTMAJI: (1/2APP): spalnica, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa; 
(1/2+1APP): spalnica, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa; dodatno ležišče v spalnici ali kuhinji; 
(1/4APP): dve spalnici, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa; (1/4+1APP): dve spalnici, kuhinjska niša z 
jedilnim kotom, kopalnica, balkon ali terasa; dodatno ležišče v spalnici ali kuhinji; (1/6 APP): tri spalnice, dnevni prostor s 
kuhinjsko nišo in  jedilnim kotom, možnost dveh dodatnih ležišč,  kopalnica, balkon ali terasa; vsi apartmaji imajo SAT TV in  
klimo 
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: Hiša  se nahaja na prijetni, mirni lokaciji. gostom je na voljo uporaba grilla na dvorišču hiše ter parkirišče. Hiša je od prve 
trgovine oddaljena cca. 200m.
ŠPORTNA PONUDBA: možnost vodnih športov na plaži
ŽIVALI: niso dovoljene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min 6/7 dni,   TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 

Hrvaška - Dalmacija

Biograd na moru - apartmaji Bamboo***

LEGA: Biograd na Moru, mirna lokacija, 5 minut hoda do centra mesta;
PLAŽA: peščena, v borovem gozdičku, 400 m, mestna plaža Dražica
NASTANITEV: APARTMAJI: (1/2): dvoposteljna soba, dnevno bivalni prostor z dodatnim ležiščem (doplačilo), 
kuhinjska niša, prha/wc, SAT TV, balkon, sedežna garnitura; (1/4 APP): dve dvoposteljni sobi, možnost 
dodatnega ležišča (doplačilo), dnevni prostor, kuhinja, SAT-TV, balkon, sedežna garnitura, prha/wc,klima 
(doplačilo);
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: apartmaji se nahajajo v pritličju, v bližini peščene plaže Dražica, kjer je borov gozdiček, ki daje prijetno 
senco, gostom je na voljo žar, parkirišče, v bližini 400 m so trgovina, restavracija, caffe bar; športna ponudba: 
vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

Biograd na moru - apartmaji Karneol ***

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Biograd na moru - hiša Vanja ***

LEGA: Biograd na moru, 1000 m iz centra mesta;
PLAŽA: 700 m, prodnata, peščena; mestna plaža Soline
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2 studio: enoprostorski apartma s spalno bivalnim delom, kuhinjsko nišo, kopalnico in 
balkonom - možnost dodatnega ležišča; 1/4 app: dve spalnici vsaka z po dvema ležiščema, dnevni prostor s kuhinjsko 
nišo, kopalnica izhod na večjo teraso, ki pripada dvema apartmajema; 1/6+2: visoko pritličje, tri spalnice, dnevni 
prostor s kuhinjo in dvema ležiščema, kopalnica, dva wc-ja; vsi apartmaji so klimatizirani (doplačilo na licu)
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS:hiša se nahaja v Biogradu na moru na mirni lokaciji; od centra mesta je oddaljena cca. 1000 m; do najbližje 
trgovine je cca. 100 m; apartmaji imajo SAT TV; na dvorišču je vrtna garnitura; parkirišče ob hiši; športna ponudba: 
možnost vodnih športov na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  klima 6€ na dan na licu,  

10% do 31.03.5% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 

Biograd na moru - hiša Ivana ***

LEGA: Biograd na moru, 300m od centra mesta
PLAŽA: prodnata, peščena, 350m
STORITEV: najem apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2 studio:  enoprostorski apartma, kuhinja , kopalnica, SAT TV, wi fi, 1/2+1: spalnica, kuhinja  z 
jedilnico in dnevnim prostorom, kjer je kavč za eno osebo, kopalnica, SAT TV, wi fi, balkon ali terasa; 1/2+2: spalnica, kuhinja  
z jedilnico in dnevnim prostorom, kjer je kavč za dve osebi, kopalnica, SAT TV, wi fi, balkon ali terasa, 1/4: dve spalnici, 
kuhinja  z jedilnico in dnevnim prostorom, kopalnica, SAT TV, wi fi, balkon ali terasa; , 1/4+1: dve spalnici, kuhinja  z jedilnico 
in dnevnim prostorom, kjer je kavč,  kopalnica, SAT TV, wi fi, balkon ali terasa; , 1/4+2: dve spalnici, kuhinja  z jedilnico in 
dnevnim prostorom in kavčem za 2 osebi, kopalnica, SAT TV, wi fi, balkon ali terasa; vsi apartmaji so klimarizirani, klima v 
cenni 
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: od najbližje trgovine in restavracije so apartmaji oddaljeni cca. 300m. Gostom je na voljo skupni žar na dvorišču; 
parkirišče ob hiši 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

10% do 31.03.5% do 31.03.

Biograd na moru - apartmaji Vista ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/7 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ po osebi 
dnevno, otroci 12-18 let 0,75€ dnevno DOPLAČILA:  klima 5€ na dan na licu, OPOMBE: možnost polpenziona v enem od bližnjih 
hotelov 

LEGA: Biograd na Moru, 400 m do centra mesta
PLAŽA: oddaljena 70 m; prodnata, betonirana
APARTMAJI: lepo urejena apartmajska hiša z osmimi apartmaji tipa studio za 2-3 osebe in dvema
apartmajema za 4-5 oseb. Vsak apartma ima balkon ali teraso, večina od njih s pogledom na morje.
8 x STUDIO 1/2 APP (23 m2): spalno-bivalni prostor  z kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, SAT-TV, wi-fi,
kopalnica s prho/wc, terasa; 2 x 1/2+2 APP (cca. 40 m2): spalnica, dnevni prostor z raztegljivim
ležiščem in možnostjo še ene dodatne postelje, kuhinja, SAT-TV, wi-fi, kopalnica s prho/wc, terasa
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: v centru mesta so restavracije, kavarne, bari, slaščičarna, pošta, lekarna, tržnica, prodajalna
časopisov. Parkirišče je na dvorišču.
OPOMBE: domače živali na vprašanje.

IZENAČIMO
CENO
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Pakoštane - Pine Beach Resort - Club Pakoštane ***

LEGA: 800 m od centra mesta;
PLAŽA: 15-200 m, peščena, prodnata, kamnita in betonska;
SOBE: opremljene s posteljo in omaro, v njih ni vode in elektrike; skupne kopalnice in WC-ji so od vsake 
hišice oddaljene največ 300 m;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive light (samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; brezalkoholne pijače, točeno pivo in 
vino ob obrokih);
OPIS: recepcija (možnost najema sefa), restavracija, amfiteater, varovan parkirni prostor, animacija za otroke 
in odrasle, ležalniki na plaži; športna ponudba: športne aktivnosti, all inclusive light (tenis, namizni tenis, 
košarka, odbojka, lokostrelstvo, aerobika, judo, kajak);
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; priporočljivo je, da s seboj vzamete baterijske 
svetilke; hiške so narejene izključno iz slame; posteljnina se menja 1 x tedensko, brisače niso vključene; v 
letu 2014 v celoti obnovljena kuhinja z restavracijo.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,10€ na dan, otroci 12-18 let 0,55€ na dan 
DOPLAČILA:  otroška posteljica 3€ na dan, krajše bivanje 30% POPUSTI:   A2: otrok do 4.leta v 1/2 - brez ležišča brezplačno. 
otrok 4-16 let na osn.lež. 50% popust,  otrok do 7.leta na dod.lež. brezplačno, B3/C4: otrok do 4.leta brez ležišča brezplačno, 
otrok 7-16 30% popust , drugi otrok do 7.leta  50% popust, , C5: otrok do 4.leta brezplačno tretji otrok do 7.leta na dod.lež. 
brezplačno, 7-16 30% popust, 

brezplačno do7.leta

ALL INCLUSIVE LIGHT VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo,popoldanski prigrizek (16.30.-17.30.- sadje, 
pice, bruschette))  brezalkoholne pijače, točeno pivo in vino ob obokih, varovan parkirni prostor, športne aktivnosti (tenis, 
namizni tenis, košarka, odbojka, lokostrelstvo, judo, kajak, animacijo za otroke in odrasle, ležalnike na plaži; 

Hrvaška - Dalmacija

Pakoštane - mobilne hišice kamp Kozarica ****
  5% do 15.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu DOPLAČILA:  mikrovalovna pečica 1€, na 
dan, žvali 6€ na dan, prijava 1,10€ OPOMBE: končno čiščenje nalicu med 40€ za do 8  dnevno bivanje in 50€ za 9 in več dnevno 
bivanje 

AKCIJA 7=6 
02.04.-27.05. in 03.09.-31.10.

LEGA: v gozdu, neposredno ob morski obali; do centra Pakoštanov je manj kot 10 minut prijetnega sprehoda ob obali

PLAŽA: 50 do 300 m; betonirana z manjšim prodnatim zalivom
NAMESTITEV: MOBILNE HIŠICE: MH COUPLE: hiška dvojček; v isti hišici, pod isto streho bivajo še drugi gostje; hišica 
za 2 odrasli osebi,spalnica z zakonsko posteljo, kopalnica (umivalnik, tuš/wc), kuhinjska niša (štedilnik, hladilnik, lonci in 
ponve, krožniki, jedilni pribor, etc.), klima, pred hišo nadkrita lesena terasa s kompletom vrtnega pohištva; MH BASIC 
(2+1):površina 18 m2, za 2 odrasla in 1 otroka otroka do 12 let, spalnica z zakonsko posteljo, kopalnica (umivalnik, 
tuš/wc), kuhinja (štedilnik, hladilnik, lonci in ponve, krožniki, jedilni pribor, etc.), miza in sedežna garnitura, iz katere lahko 
naredite enojno ležišče za 1 otroka), klima, pred hišo nadkrita lesena terasa s kompletom vrtnega pohištva, cca. 150 - 200 
m od morja; MH FAMILY (4+1): površina 24 m2, za 4 odrasle in 1 otroka otroka do 12 let, 1 x spalnica z zakonsko posteljo, 1 
x otroška soba (2 postelji), kopalnica (umivalnik, tuš/wc), kuhinja (štedilnik, hladilnik, lonci in ponve, krožniki, jedilni pribor, 
etc.), miza in sedežna garnitura, iz katere lahko naredite enojno ležišče za 1 otroka), klima, pred hišo krita lesena terasa s 
kompletom vrtnega pohištva; MH LUX (4+1): površina 32 m2, za 4 odrasle in 1 otroka do 12 let, 1 x spalnica z zakonsko 
posteljo, 1 x otroška soba (2 postelji), 2 kopalnici (umivalnik, tuš/wc), kuhinja (štedilnik, hladilnik, lonci in ponve, krožniki, 
jedilni pribor, etc.), miza in sedežna garnitura, iz katere lahko naredite enojno ležišče za enega otroka), klima, pred hišo 
nadkrita lesena terasa s kompletom vrtnega pohištva; MH SUPERIOR 4+1 (ADRIA VILAGE):mbilna hišica je velika 36 
m2, 2 spalnici, 2 x kopalnica (tuš/WC),dnevna soba s kuhinjo, klimatizirano,(hlajenje / gretje), lesena terasa s sedežno 
garnituro, hiške x line se nahajajo v prvih vrstah ob morju, lahko ste v 2, 3, 4, vrsti od morja, hiške imajo lastni bazen- novo 
2018 
STORITEV: najem mobilne hišice/apartmaja
OPIS: super market, cafe bar ob obali, restavracija z lokalnimi specialitetatmi, internet cafe, camping wellness, 
ŠPORTNA PONUDBA: otroški bazen, eno večje in več manjših otroških igrišč, Dalmatinski hortikulturni vrt, športna 
igrišča (ping-pong, košarka, balinanje, odbojka na mivki, vaterpolo); neposredni bližini lahko najamete surfe, katamarane, 
igrate tenis 
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo)

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V PAKOŠTANIH?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

15% do 28.02.

  10% do 31.12.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net104

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022



Hrvaška - Dalmacija

Pirovac - hotel Miran***

LEGA: v čudovitem  zalivu, med oljkami, 1 km od centra mesta; 
PLAŽA: prodnata, 20 m, primerna tudi za najmlajše;
NASTANITEV: SOBE: udobne, SAT-TV, telefon, kad/wc, nekatere z balkonom in pogledom na morje; nekatere s klimo
INTERNET: brezlačen wi-fi v avli hotela;
STORITEV: (hotel) samopostrežni zajtrk in večerja
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: športna ponudba: zunanji bazen z morsko vodo, otroški bazen, teniško igrišče, namizni tenis, balinišče, v bližini 
izposoja koles, izposoja jadralnih desk, sandolinov, pedalinov, odbojka na plaži, vodni športi;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 1/3/5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70 na dan 
DOPLAČILA: polni penzion 12€ na dan,  parkirišče po sezonah:  3€/3€/7€/7€ na dan, otroška posteljica 6€,  1/1 soba 30%, all 
inclusive light 15€ na dan, otroci do 12.leta 7€ na dan POPUSTI 1/2+1: otrok 12-18 na dod.lež. 30% otrok do 12. leta brezplačno, 
popust, tretja oseba 20% popust, na osn.lež. do 7.leta 30% popust, 7-12 20% popust, popusti v 1/3 in 1/4: otroci do 3.leta 
brezplačno  na drugem dodatnem , na prvem dodatnem ležišču z dvema odraslima otrok do 7.leta 30% popust, 7-12 20% popust, 
ležišču  otrok do 7.leta brezplačno, 7-12 50% popust

brezplačno do 12.leta

 AKCIJA 7=6
 24.04.-19.06., 04.09.-01.10.

  15% do 28.02.

 20% do 31.01.

 30% do 31.12.

Pirovac - Vile Miran ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 1/3/5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan 
DOPLAČILA: parkirišče 3€/3€/7€/7€ na dan, otroška posteljica 6€, 1/1 soba 30%, polpenzion 20€ po osebi na dan, all inclusive 
light 35€ po osebi  POPUSTI (polpenzion): otroci do 12.leta  50% popust  

LEGA: v čudovitem  zalivu, med oljkami, 1 km od centra mesta; 
PLAŽA: prodnata, 20 m, primerna tudi za najmlajše;
NASTANITEV: APARTMAJI: TIP 2: spalnica, dnevni prostor s kuhinjo, kopalnica (kad/prha, wc), SAT TV, telefon, 
balkon ali loža; TIP 3: spalnica z zakonsko posteljo in ležiščem za tretjo osebo, dnevni prostor s kuhinjo, kopalnica 
(kad/prha,wc), SAT TV, telefon, balkon ali loža; TIP 4A: dve spalnici, dnevni prostor s kuhinjo, kopalnica 
(kad/prha,wc), SAT TV, telefon, balkon ali loža; TIP 4B (večja): dve spalnici, dnevni prostor s kuhinjo in možnostjo 
dveh dodatnih ležišč, kopalnica (kad/prha, wc), SAT TV, telefon, balkon ali loža
INTERNET: brezlačen wi-fi v avli hotela;
STORITEV:  najem apartmaja, možnost doplačila za polpenzion 
OPIS: športna ponudba: zunanji bazen z morsko vodo, otroški bazen, teniško igrišče, namizni tenis, balinišče, v bližini 
izposoja koles, izposoja jadralnih desk, sandolinov, pedalinov, odbojka na plaži, vodni športi;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

  10% do 31.03.

  15% do 28.02.

 20% do 31.01.

 30% do 31.12.

  10% do 31.03.

 AKCIJA 7=6
 24.04.-19.06., 04.09.-01.10.

Crvena Luka- Crvena Luka resort **** brezplačno do 14.leta 15% do 31.12.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 2 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70 na dan  POPUSTI (en 
otrok): otrok do 6.leta brezplačno v sobi 1/2, prvi otrok 6 do 14.leta na dod.lež. brezplačno v sobi 1/2+1 z doplačilom 
pavšala za hrano 10€ na dan,  odrasla oseba v sobi 1/2+1 brezplačno z doplačilom pavšala za hrano 15€ na dan OPOMBE: 
popusta za hitro prijavo in akcija niso združljivi

 AKCIJA 5=4
za prijavo do 28.02. - 08.04.-02.06., 09.09.-20.10.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

LEGA: Crvena Luka, 3km od Biograda na moru
PLAŽA: 30m, hotelska prodnata; kamnita
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, mini bar, sef, internet (brezplačno), kopalnica (prha, WC, sušilec za lase), balkon; 
APARTMAJI: klima, SAT-TV, mini bar, sef, internet (brezplačno), kuhinja s kompletno opremo (pomivalni stroj, hladilnik z 
zamrzovalnim delom, pečica), spalnica, soba z ločenimi ležišči, dnevni prostor s kavčem, balkon ali terasa
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: V sklopu Resorta so tri hotelske zgradbe, apartmaji in vile, ki jih med seboj povezujejo lepo urejene sprehajalne 
poti; centralna recepcija, klimatizirani skupni prostori, bar, restavracija (a la carte), poslovni center, frizerski in kozmetični 
salon, menjalnica, trgovina s spominki, bar na plaži; Wellness center Amani: masaže, turška in finska savna.
ŠPORTNA PONUDBA: notranji iz zunanji bazen s sladko vodo; tenis, fitnes, jadranje na deski, kanuji, izposoja koles, 
objekti za vodne športe v sklopu naselja
OPOMBA: domače živali niso dovoljene; Hotel Kana (sobe superior), Hotel Iris (sobe standard), zahtevajte cene za 
apartmaje Crvena Luka
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10% do 28.02.

 AKCIJA 7=6
za prijavo do 28.02. 03.06.-09.09.

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022



Hrvaška - Dalmacija

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA:  za krajše bivanje od 3 dni 30%, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  za krajše bivanje od 3 dni 
30%, 

LEGA: Pirovac, 400m  iz centra mesta 
PLAŽA: 350m; prodnata plaža Lolič
APARTMAJI: dva apartmaja tipa 1/2+2APP:  spalnica,  dnevni  prostor  z  dvema  dodatnima  ležiščema,  kuhinja 
v sklopu dnevnega prostora - zelo dobro opremljena (aparat za kavo ...), kopalnica, SAT TV, klima, velika terasa;
STORITEV: najem apartmaja 
OPIS: Hiša Snježana je od centra mesta oddaljena 400m; od najbližje trgovine in restavracije pa 350m, otroško 
igrišče 10m, športna ponudba cca 1 km
ŠPORTNA PONUDBA:  razni vodni športi na plaži 

Pirovac - apartma Snježana ***

Pirovac - apartma Mira *** 10% do 28.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA:  za krajše bivanje od 3 
dni 30%, 

LEGA: 100 m do centra mesta Pirovac;
PLAŽA: 100 m do prodnate mestne plaže
NASTANITEV: APARTMA: 1/4 (+1): dve ločeni spalnici (ena z tremi ležišči), kuhinja z jedilnim kotom, 
kopalnica, balkon s sedežno garnituro, kopalnica, SAT TV, klima; kuhinja je opremljena z vso opremo, kavnim 
avtomatom, hladilnikom z zamrzovalnim delom ... 
INTERNET: wi-fi brezplačen
OPIS: apartmajska hiša z dvema identičnima apartmajema se nahaja na odlični lokaciji, vsega 100 m do 
centra mesta, kjer so vam na voljo: trgovina, restavracije, lekarna, pošta; na voljo so številni športni tereni; 
možnost športov na vodi ali na kopnem; Na dvorišču apartmajske hiše se nahaja skupni gril in opremljena 
kuhinja s pralnim strojem
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče na dvorišču; domače živali niso dovoljene

Pirovac - apartmaji Vila Šeni ***

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V PIROVCU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

5% do 31.03.

10% do 28.02.

5% do 31.03.

10% do 28.02.

5% do 31.03.

LEGA: Pirovac,1 km do centra mesta
PLAŽA: 80 m do plaže, prodnata, peščena (pri hotelu Miran)
APARTMAJI: 1/2+2: spalnica, dnevni prostor z dvema ležiščema s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, kopalnica, balkon, SAT 
TV, klima; 1/4+2: dve spalnici, dnevni prostor z dvema ležiščema, jedilni kot, kopalnica, balkon, SAT TV, klima
STORITEV: najem apartmaja
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: apartmajska hiša se nahaja v bližini hotela Miran; do plaže vodi lokalna potka med hišami. Hiša razpolaga z lastnim 
pokritim parkiriščem; žar na vrtu; na vrhu apartmajske hiše se nahaja tudi terasa za sončenje s tušem; hiša se nahaja vsega 
1 km od centra mesta, kjer se nahaja več trgovin, restavracij;
ŠPORTNA PONUDBA: številni vodni športi na kopnem in ob plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

ne spreglejte

- lepa lokacija
- veliko zelenja
- klima v ceni

ne spreglejte

- lepa lokacija
- bližina mesta
- klima v ceni

ne spreglejte

- lepa lokacija
- bližina mesta
- klima v ceni
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Otok Murter - Jezera - turistično naselje Jezera Lovišća ***

LEGA: v borovem gozdičku, ob morju;
PLAŽA: prodnata, betonska; 50-150 m; idealna za otroke;
NASTANITEV:  APARTMAJI: hišice v dalmatinskem stilu za 2-6 oseb, s samostojnim vhodom; vsi s SAT-TV, klima, 
kuhinjsko nišo (kavni aparat), kopalnico (fen, prha/wc) in teraso; (1/2+1 studio): tri ležišča v dnevnem prostoru; (1/2+2 
–B): dvoposteljna soba, dnevni prostor z dvema ležiščema in pomožnim ležiščem, klima (obnovljeni v letu 2018); (1/4+2 
–C): 2 dvoposteljni sobi, dnevni prostor z dvema ležiščema; klima
INTERNET: brezlačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: restavracija, TV kotiček, menjalnica, frizerski salon, pralnica; privez za čolne; animacija za otroke in odrasle, plesni 
in zabavni večeri, organizirani izleti na Kornate in slapove Krke; športna ponudba: 4 osvetljena tenis igrišča, mini golf, 
namizni tenis, sandolini, pedolini, šola potapljanja;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene, menjava brisač vsak dan, menjava posteljnine 1 x 
tedensko.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min. 7 dni, v sezoni prihodi ob sobotah TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 

Otok Murter - Tisno - hotel Borovnik ****

LEGA: v samem centru mesta Tisno, ki je s kopnim  povezan s premičnim mostom;
PLAŽA: oddaljenost 500 m, peščena, betonirana, prodnata;
NASTANITEV: SOBE: kad ali prha/WC, SAT- TV, mini bar, sušilnik za lase, klima;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s solatnim bifejem;
OPIS: restavracija, a la carte restavracija, aperativ bar, kavarna, prodajalna časopisov in spominkov, zlatarna; 
športna ponudba: kopanje v zunanjem bazenu, namizni tenis, najem skuterja, košarka, najem vodnih rekvizitov, 
najem kolesa;
OPOMBE: brezplačno parkirišče 700 m od hotela, pred hotelom z doplačilom; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2/3/5/7 dni  TURISTIČNA TAKSA:odrasli 1,60€ na dan, otroci 12-18 let 0,80€na dan 
DOPLAČILA: krajše bivanje 20%, single use 50%, otroška posteljica 5€ na dan  POPUSTI (soba premium standard): prvi otrok 
do 12.leta brezplačno, drugi otrok do.2leta brezplačno, drugi otrok 2-6 50% popust, (sobe superior): prvi otrok do 12.leta na 
dod.lež.brezplačno, 12-15 let 50% popust, drugi otrok do 7.leta brezplačno, 7-12 let 50% popust, 12-15 let 30% popust

brezplačno do 12.leta

Tribunj - Movie Resort***

LEGA: tematski hotel se nahaja v vasici Tribunj, 500 m od centra mesta; do bližnjih Vodic vodi 2 km dolga sprehajalna 
pot;
PLAŽA: prodnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: dvo- in triposteljne sobe so poimenovane po največjih filmskih zvezdah; klima, SAT-TV, telefon, 
prha/wc; možnost sob za nekadilce; 
APARTMAJI: klima, SAT-TV, fen, prha/wc; 1/2 studio: dnevni prostor z ležiščem za dve osebi in kuhinjsko nišo; 1/2+1: 
dvoposteljna soba, dnevni prostor z dodatnim ležiščem in kuhinjsko nišo; 1/4: 2 dvoposteljni sobi, dnevni prostor s 
kuhinjsko nišo;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: (sobe): samopostrežni zajtrk, izbor menijev za večerjo;
OPIS: restavracija, hotelska terasa, beach bar, TV salon, menjalnica, sef na recepciji, parkirišče; zunanji otroški 
bazen;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€, 
DOPLAČILA: domače živali 8€ na dan, kosilo ali večerja 13€ na dan, zajtrk 8€ na dan,  1/1 soba 50%, k, POPUSTI: otrok do 7.leta 
na dod.lež. brezplačno, na osn.lež. 50% popust, otrok od 7. do 12.leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 25% popust

ne spreglejte

- hišice za do 6 oseb
- brezplačno parkirišče
- odlična lokacija 

brezplačno do 7.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Otok Murter - Jezera Lovišća - mobilne hišice Jezera ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min.3 dni, v sezoni 7 dni, ob sobotah 
TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: kavcija 100€, ki se ob odhodu 
vrne, če je hišica nepoškodovana, dvojna posteljnina 20€,enojna posteljnina 10€,  
komplet brisač 5€ po osebi, hišica s točno lokacijo 20€, krajše bivanje 10€, končno 
čiščenje 40€ na licu OPOMBA: posteljnino in brisače lahko prinesete s seboj sicer 
so na voljo le ob doplačilu

LEGA: otoku Murter-Jezera, 2 km od kraja Tisno, ki povezuje otok s kopnim
PLAŽA: prodnata; 150m
INTERNET: wi-fi (doplačilo)
STORITEV: najem  mobilne hišice
NASTANITEV: MOBILNA HIŠICA: 1/4+2 HIŠICA LUX: za 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let, dve spalnici, 
osrednji prostor s kuhinjo in zofo na razteg, klima, kopalnica, pokrita terasa z vrtno garnituro, parkirišče
OPIS: restavracija, bar, trgovina
ŠPORTNA PONUDBA: odbojka na mivki, tenis, mini golf, vodni skuterji, možnost skokov v vodo s tobogana, 
trampolin, vodni park
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; posteljnino in brisače je potrebno prinesti s 
seboj, na licu mesta so na voljo le ob doplačilu
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Vodice - Matilde Beach resort **** 20% do 28.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2 dni, v sezoni min 5/7 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: 
prijava 1,5€ po osebi, parkirišče 7€ na dan, otroška posteljica 7€ na dan, polpenzion prve štiri sezone 27€ po osebi na dan, zadnji 
dve sezoni 33€ po osebi na dan ( , otrok 5-12 50% popust); otroška posteljica 7€ na dan, otroci do 5.leta brezplačno

LEGA: v senčnem pinijevem gozdu, do centra mesta 10 min. hoda;
PLAŽA: prodnata, 300 m, plaža s terasami za sončenje 50-100 m;
NASTANITEV: APARTMAJI; (1/2+2 APP); dvoposteljna soba z zakonsko posteljo, dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem za dve osebi, prha/wc, SAT-TV, kuhinja z jedilnim kotom, klima, balkon; (1/4+2 APP); v 
pritličju,dvoposteljna soba z zakonsko posteljo, dvoposteljna soba z ločenima ležiščema, dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem za dve osebi, prha/wc, SAT-TV, klima, sedežna garnitura, velika terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi na javnih površinah; 
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: zaprto, prenovljeno, lepo urejeno naselje vil, recepcija, manjši lobi bar z internetnim kotičkom 
(doplačilo), restavracija, bar ob bazenu; športna ponudba: bazen s sladko vodo in otroški bazen, ležalniki ob 
bazenu (doplačilo), teniška igrišča 200 m, izposoja vodnih čolnov in koles na plaži;
OPOMBE: parkiranje znotraj naselja (doplačilo); domače živali niso dovoljee, apartmaji imajo 4* 

v terminu 11.06.-10.09. velja 15% popust

 15% popust
28.04.-04.05., 11.06.-17.06.

Vodice - hotel Nikola ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po oseb na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ na dan  DOPLAČILA: krajše bivanje 30%, 1/1 soba 30% POPUSTI (sobe): , 3-12 na otrok do 3.leta brezplačno
dod.lež. 50% popust, na osn.ležišču 30%, tretja oseba 20% popust

brezplačno do 3.leta

LEGA: Vodice, v bližini hotel  Imperial  in Olympia; 10 min. hoje do centra mesta
PLAŽA: 300m; peščena, prodnata, betonska
SOBE: kad ali prha/WC, SAT TV, klima,  internetni priključek,  telefon, mini bar
STORITEV: samopostrežni zajtrk; večerja  izbor 4 menijev
OPIS:  recepcija,  restavracija, a  la carte  restavracija, prodajalna spominkov,  terasa, wellness
ŠPORTNA PONUDBA: notranji bazen, fitness, razni vodni športi na plaži; v bližini: teniško in nogometno 
igrišče,odbojkarsko  igrišče, mini golf, organizirani  izleti
OPOMBA: domače živali niso dovoljene

Vodice - hotel Olympia****, hotel Olympia Sky****+

LEGA: sredi borovega parka, 300 m od starega mestnega jedra;
PLAŽA: prodnata, betonska, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, prha/wc, fen, telefon, SAT-TV, radio, sef,  mini bar, balkon; sobe sky v popolnoma 
novem prizidku hotela: klima, prha/wc, fen, telefon, SAT TV, radio, sef, mini bar balkon; 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: restavracija, kavni bar, aperitiv bar, internet caffe, room service (24h), samopostrežna restavracija in snack 
bar na plaži; 2 kongresni dvorani, 5 manjših sob za sestanke, prostori za nekadilce, TV salon, plesna terasa, 
menjalnica, dvigalo, sef na recepciji, možnost pranja perila, uporabe faksa in računalnika, možnost sobe za 
nekadilce, organizirano varovanje otrok, kozmetični in frizerski salon, masaža, parkirišče (doplačilo), v bližini nočni 
klub, diskoteka, savna, solarij; športna ponudba: zunanji bazen, otroški bazen, namizni tenis, 3 teniška igrišča, 
biljard, balinišče, v bližini fitnes center, mini golf, odbojka na plaži, otroško igrišče, izposoja koles, vodni športi;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); dovoljene manjše živali po predhodni potrditvi; hotel je prilagojen invalidom.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2/3 dni v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po 
osebi na dan, otroci 12-18. leta 0,70€ DOPLAČILA: otroška posteljica 8€ na dan, parkiranje 7€ na dan, krajše bivanje 20% POPUSTI: 
otrok do 6. leta na dod.lež. v vseh tipih sob brezplačno, otrok 6-13 na dod.lež 50% popust,  otrok do 13.leta na osn.lež. 30% 
popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust OPOMBE: odbitek za nočitev z zajtrkom25€ po osebi na dan

brezplačno do 6.leta
10% do 28.02.

15% do 31.01.

 10% popust
 upokojenci 60 let in več

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Vodice - Rezidenca Arancini ***
brezplačno do 5.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2/3 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18. leta 
0,70€ DOPLAČILA: otroška posteljica 15€ na dan, krajše bivanje 20% POPUSTI: otrok do 5. leta na dod.lež. v vseh tipih sob brez 
ležišča brezplačno, 

LEGA: Vodice, 300m od centra mesta;
PLAŽA: prodnata, betonska, 300m
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2+2APP: spalnica, kuhinja (moderno opremljena: pomivalni stroj, pečica, kuhalnik za vodo, aparat za 
filter kavo), jedilnica in dnevna soba, kopalnica, SAT TV, klima, telefon, sef, wifi, balkon; nekateri s pogledom na morje; 1/4+2APP: 
dve spalnici, kuhinja (moderno opremljena: pomivalni stroj, pečica, kuhalnik za vodo, aparat za filter kavo), jedilnica in dnevna soba, 
kopalnica, SAT TV, klima, telefon, sef, wifi, balkon
INTERNET: brezplačni wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk
OPIS: novi aparthotel, restavracija s teraso, bar, zunanji bazen, fitness, wellness (finska savna, relax cona)
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo)
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 7=6, 14=12
 01.05.-11.06., 10.09.-30.09.

10% do 28.02.

15% do 31.01.

20% do 31.12.

brezplačno do 5.leta
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Vodice - hotel Miramare **** brezplačno do 6.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1/2  dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 
12-18 0,70€ na dan, DOPLAČILA: parkirišče 5€ na dan, garaža 8€ na dan, krajše bivanje 20%, otroška posteljica 8€ na 
dan  POPUSTI: , na dod.lež. 60% popust, 6-12 na dod.lež. 40% popust, na otrok do 6.leta brez ležišča brezplačno
osn.lež 6-14 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust

LEGA: ob plaži, bližina hotela Imperial, 500 m do centra Vodic;
PLAŽA: prodnata, peščena;
NASTANITEV: SOBE: SAT-TV, kopalnica kad/ wc, klima, sušilec za lase, balkon, wi-fi, mini bar;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija, vrt, terasa, bar, sef na recepciji, shramba za prtljago, pralnica perila, garaža za avto; 
športna ponudba: zunanji bazen, vodni športi na plaži, izposoja koles;
OPOMBE: zunanje parkirišče in garaža za doplačilo; domače živali niso dovoljene.

 7=6, 14=12
01.03.-15.06., 15.09.-30.11.

Vodice - hotel Punta ****

LEGA: v borovem gozdičku na istoimenskem polotoku; 300 m od centra mesta;
PLAŽA: peščena, prodnata, betonska, skalnata; 100 m; 
NASTANITEV: SOBE: (Punta A): glavna zgradba; klima, večina prha/wc, fen, SAT-TV, telefon, sef, priključek za 
internet, mini bar, balkon s pogledom na morje; 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive light (samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja s pijačo pri obrokih) 
OPIS: vsi prostori klimatizirani, restavracija, aperitiv bar, internet cafe, umetniška galerija, prostori za nekadilce, TV 
salon, menjalnica, sef na recepciji; terasa ob bazenu, plesna terasa, možnost pranja perila, kozmetični in frizerski 
salon, savna, masaža, restavracija na plaži; športna ponudba: zunanji in notranji bazen, otroški bazen, mini golf, 
potapljaški klub, fitnes center, otroško igrišče, izposoja koles, vodni športi; 
OPOMBE: zunanje varovano parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3 dni v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ 
po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,70€ DOPLAČILA: parkiranje 5€ na dan, otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI: otroci do2.leta 
brezplačno brez uslug, otrok 2-7 na dod.lež. brezplačo, na osn.lež. do 13.leta 30% popust, otrok 7-13 na dod.lež. 50% popust, 
tretja oseba na dod.lež. 20% popust

brezplačno do 7.leta

 7=6, 14=12
 15.04.-11.06., 10.09.-31.10.

10% do 31.03.

združljivo s popustom za hitro prijavo

V ceni tudi: vstop na zunanji bazen z ležalniki in senčniki , vstop v wellness, telovadnico in relax cono, animacija v sezoni med 15.06.-10.09.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

10% do 31.03.

ALL INCLUSIVE LIGHT ZAJEMA: samoposrežni zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo pri kosilu in večerji (lokalne brezalkoholne in alkoholne pijače)
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Vodice - villa Arausana/Antonina **** brezplačno do 7.leta

LEGA: Vodice, na polotoku Punta, bližina hotela Punta, 100 m do centra mesta
PLAŽA: 20m, betonirana, prodnata, možnost najema senčnikov in ležalnikov proti doplačilu
SOBE: prha/wc, sef, mini bar, omaro, SAT TV, klima,  wi fi, balkon na morsko stran
STORITEV: samopostrežni zajtrk; zajtrk in večerja v hotelu Punta**** 
OPIS: recepcija, bar, restavracija, dvigalo, najbližji bari in restavracije pa so 300m vstran
OPOMBA: domače živali niso dovoljene;  leta 2016 sta bili vili popolnoma obnovljeni; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.2/3 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ 
DOPLAČILA:  krajše bivanje prve tri sezone 15%, zadnjo sezono 20%  POPUSTI: otrok do 2.leta na dod.lež. brezplačno,  otrok 
2-7.leta v sobi superior brezplačno,   otrok 7-12 let 50% popust na dod.lež., na osn.lež 2-12 30% ppopust, tretja oseba na dod.lež. 
20% popust DOPLAČILA: parkirišče na licu mesta,  

AKCIJA 7=6, 14=12
 06.05.-10.06., 10.09.-16.10.

  10% do 31.03.
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Vodice - hotel Imperial Park ***

LEGA: v borovem gozdičku, ob morju, 1 km od centra mesta;
PLAŽA: betonska, prodnata, 100 m;
NASTANITEV: SOBE: standard in superior: obnovljene, kopalnica, SAT TV, klima (standard sobe se nahajajo 
v podaljšku zgradbe hotela Imperial)
INTERNET: brezplačen wi-fi na recepciji, v poslovnem centru in na javnih površinah, internetni kotiček proti 
doplačilu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost vegetarijanske prehrane; možnost doplačila za all 
inclusive light (zajtrk, kosilo, večerja s pijačo pri obrokih)
OPIS: restavracija, kavni bar, kavarna, snack bar na plaži, room service (24 h), terasa ob bazenu, plesna 
terasa, kongresna dvorana, 3 manjše sobe za sestanke, prostori za nekadilce, TV salon, savna, masaža, 
solarij, frizerski in kozmetični salon, dvigalo, menjalnica, sef na recepciji, možnost pranja perila, uporabe 
faksa in računalnika, možnost sobe za nekadilce, organizirano varovanje otrok, najem ležalnikov in 
senčnikov, 
OPOMBE: zasebno parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; hotel prilagojen invalidom.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.1/2/3/4 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 
0,70€ DOPLAČILA: za kosilo po sezonah 10€/ 10€/ 12€/ 12€/ 15€,otroška posteljica 6€   na dan, parkirišče po sezonah 3€/3€/6€/6€ 
na dan, single use 20%/20%/30%/40%/50% POPUSTI 1/2+1: otrok do 3.leta brez ležišča brezplačno, prvi otrok 3-6 na dod.lež. 
brezplačno,   otrok 6-12 na dod.lež. 50% popust, otrok do 12.let na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust 
OPOMBE: v 1/3 sobi so tri osnovna ležišča, v 1/4 so štiri osnovna ležišča

brezplačno do 6.leta

Vodice - Vile Rivijera **/*** brezplačno do 3.leta

ne spreglejte

V ceni tudi:  
- vstop v zunanji bazen 15.06-15.09.
- animacija 15.06.-15.09.
- vstop v telovadnico in relax cono
- bowling, namizni tenis, biljard

AKCIJA 7=6
 01.01.-04.06., 24.09.-31.12.

LEGA: v borovem gozdičku, ob morju, del hotelskega kompleksa Imperial;
PLAŽA: kamnita, skalnata, prodnata; 100 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, balkon,  sobe čiste in preprosto urejene, sobe standard so klimatizirane in se 
nahajajo v Vilah Regina in Klara 
INTERNET: brezplačen wi-fi na recepciji Hotela Imperial, v poslovnem centru in na javnih površinah, internetni 
kotiček proti doplačilu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja v hotelu Imperial;
OPIS: ponudba v hotelu Imperial, lastna recepcija; športna ponudba: v hotelu Imperial;
OPOMBE: zasebno parkirišče (doplačilo); domače živali na povpraševanje; 

  15% do 31.01.

Vodice - villa Arausana/Antonina **** brezplačno do 7.leta

LEGA: Vodice, na polotoku Punta, bližina hotela Punta, 100 m do centra mesta
PLAŽA: 20m, betonirana, prodnata, možnost najema senčnikov in ležalnikov proti doplačilu
SOBE: prha/wc, sef, mini bar, omaro, SAT TV, klima,  wi fi, balkon na morsko stran
STORITEV: samopostrežni zajtrk; zajtrk in večerja v hotelu Punta**** 
OPIS: recepcija, bar, restavracija, dvigalo, najbližji bari in restavracije pa so 300m vstran
OPOMBA: domače živali niso dovoljene;  leta 2016 sta bili vili popolnoma obnovljeni; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.2/3 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ 
DOPLAČILA:  krajše bivanje 20% POPUSTI:   otrok do 2.leta na dod.lež. brezplačno,  otrok 2-7.leta v sobi superior brezplačno, 
2-14 let na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust 

AKCIJA 7=6, 14=12
 08.05.-11.06., 11.09.-08.10.

  10% do 31.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

  10% do 31.03.
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  15% do 31.01.

  10% do 31.03.

AKCIJA 7=6
 01.01.-04.06., 24.09.-31.12.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.1/2/3/4 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 
0,70€ DOPLAČILA: za kosilo po sezonah 10€/ 10€/ 12€/ 12€/ 15€,otroška posteljica 6€   na dan, parkirišče po sezonah 3€/3€/6€/6€ 
na dan, single use 20%/20%/30%/40%/50% POPUSTI:  odbitek za nočitev z zajtrkom 6€ otrok do 3.leta brez ležišča brezplačno,
po osebi na dan 

Vodice - mobilne hišice kamp Imperial *** brezplačno do 7.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min.3 dni, v sezoni 7 dni, ob sobotah 
TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: kavcija 100€, ki se ob odhodu 
vrne, če je hišica nepoškodovana, dvojna posteljnina 20€,enojna posteljnina 12€,  
komplet brisač € po osebi, hišica s točno lokacijo 20€, krajše bivanje 10€, končno 
čiščenje 40€ na licu OPOMBA: posteljnino in brisače lahko prinesete s seboj sicer 
so na voljo le ob doplačilu

LEGA: Vodice, področje hotela Imperial, 1500m  do centra mesta
PLAŽA: prodnata; 100m
INTERNET: wi-fi 
STORITEV: najem  mobilne hišice
NASTANITEV: MOBILNA HIŠICA: 1/4+2 HIŠICA LUX: za 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let, dve spalnici, osrednji 
prostor s kuhinjo in zofo na razteg, klima, kopalnica, pokrita terasa z vrtno garnituro, parkirišče
OPIS: simpatičen kamp v neposredni bližini hotela Imperial ****; v sklopu katerega se nahaja restavracija, a la carte 
restavaracija in aperitiv bar s ponudbo hrane in pijače; mobilne hišice so razporejene v obalnem pasu 100 m od plaže 
v naravni senci borovcev;  trgovina v naselju. 
ŠPORTNA PONUDBA: odbojka na mivki, tenis, mini golf, vodni skuterji, otroško igrišče, zunanji in notranji bazen pri 
hotelu Imperial 
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; posteljnino in brisače je potrebno prinesti s seboj, na 
licu mesta so na voljo le ob doplačilu
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brezplačno do 7.letaVodice - Apartmaji Slavica ***

LEGA: Vodice, mirno podrocje, do centra 1000 m;
PLAŽA: plaža prodnata, pešcena 450 m (hotel Imperial);
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/3 APP (1.nadstropje): triposteljna soba, mini kuhinja s z jedilnim kotom – opremljena s: 
štedilnikom, hladilnikom, SAT TV, kopalnica, balkon (skupni) 1/3+1 APP: triposteljna soba, dnevni prostor z dodatnim 
ležiščem, kuhinja s z jedilnim kotom – opremljena s: štedilnikom,hladilnikom, SAT TV, kopalnica, pokrita terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: v hiši se nahajata dva apartmaja, z delno novo opremo; hiša je od plaže oddaljena 450 m, do trgovine 400 m, do 
restavracije 300 m; možnost uporabe skupnega grila; športna ponudba: možnost izposoje športnih rekvizitov na plaži hotela 
Imperial ali Olympia (cca 800 m);
OPOMBE: urejeno brezplačno parkirišče na dvorišcu hiše; domače živali niso dovoljene; 1 x tedensko menjava posteljnine, 2 
x tedensko menjava brisac in kuhinjskih krp; prihod po 14.00 uri, odhod do 10.00 ure; klima v ceni; lastnik živi v hiši.

  5% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, ostali dnevi na vprašanje, min. 5 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena vceno 
DOPLAČILA: krajše bivanje 50%  POPUSTI: otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno

Vodice - apartmaji Marin ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min.  7 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: dodatno 
ležišče za 3.osebo v 1/2-3 studio 9€ na dan  POPUSTI: otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno

brezplačno do 7.leta
  5% do 31.03.

LEGA: Lovetovo, 1km do centra Vodic

PLAŽA: 150m; prodnata in betonirana

APARTMAJI: (1/2 APP studio): spalno-bivalni prostor z kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, SAT-TV, kopalnica s prho/wc, 
balkon ali terasa; (1/3 APP studio): spalno-bivalni prostor z zakonsko posteljo in dodatnim ležiščem, kuhinjsko nišo in 
jedilnim kotom, SAT-TV , kopalnica s prho/wc, balkon; (1/2+2APP): spalnica z zakonsko posteljo in dodatnim ležiščem, 
dnevni prostor z kuhinjsko nišo in jedeilnim kotom in enim dodatnim ležiščem, SAT-TV, kopalnica s prho/wc in balkon.

STORITEV: najem apartmaja

OPIS: Apartmajska hiša se nahaja na prijetni lokaciji v bližini morja, tik ob avtokampu Imperial (hotel Imperial 400m). Vsi 
apartmaji imajo televizor, sušilnik za lase, toaster v kuhinji, aparat za kavo; v bližini je več trgovin, gostiln in restavracij. 
Najbližja trgovina in restavracija sta oddaljeni cca. 500 m.

OPOMBE: brezplačno parkirišče na dvorišču, menjava posteljnine 1 x tedensko, menjava brisač 2 x tedensko. 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net 111
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Vodice - hotel Orion***
brezplačno do 5.leta

LEGA: Vodice, 300 m iz centra mesta;
PLAŽA: 400 m; peščena, prodnata, primerno za otroke, senčniki z doplačilom, ležalniki ob doplačilu;
NASTANITEV: SOBE: kad ali prha/WC, SAT-TV, klima, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor menijev; 
OPIS: recepcija, restavracija, a la carte restavracija, pizzerija, bar, vrt, terasa, TV soba, prostor za nekadilce, 
menjalnica, sef na recepciji (doplačilo), možnost uporabe faxa, rent a car; v bližini: banka, menjalnica, trafika, pošta, 
trgovina z živili, medicinska služba, lekarna, casino, disco, kavarna; športna ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, 
ležalniki ob doplačilu, senčniki brezplačno (do zasedbe), razni vodni športi na plaži; v bližini: mini golf, potapljaški 
center, namizni tenis, tenis tereni, golf, jadranje na deski;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali dovoljene po predhodni poizvedbi (doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.3/4/5 dni, TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-
18 0,70€ na dan, DOPLAČILA: krajše bivanje za 1-2 dni 10%, otroška posteljica 10€, domače živali 15€  POPUSTI: otrok 
do 5.leta na brez.lež. brezplačno, otrok do 13.leta na dod.lež. 50% popust, 

Cena vključuje še: uporabo zunanjega bazena 15.06.-15.09., wifi, klimo, parkirišče 
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Vodice - apartmaji Božo***
brezplačno do 7.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min 7 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena vceno DOPLAČILA: krajše 
bivanje 50%  POPUSTI: otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno

  5% do 31.03.

LEGA: Vodice, 1000m do centra mesta

PLAŽA: prodnata, 450m, pri hotelu Punta
INTERNET: wi-fi vključen v ceno
NAMESTITEV: APARTMAJI: 1/2+2APP: spalnica, dnevni prostor s kavčem, kuhinja, kopalnica, tuš/wc, SAT TV, 
klima, balkon
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: Apartmaji so od centra mesta oddaljeni cca. 1000m, od trgovine cca. 400m in restavracije cca. 800m, 
apartmaji imajo skupni žar in teraso
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: brezplačno parkirišče, domače živali niso dovoljene

Vodice - apartmaji Ivan ***
brezplačno do 7.leta   5% do 31.03.

LEGA: Vodice, 1300m do centra mesta
PLAŽA: prodnata, betonirana, 400m; pri hotelu Punta
NASTANITEV: APARTMAJI: (1/4+1 APP): dve dvoposteljni sobi, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, 
kuhinjska niša z jedilnim kotom, prha/wc, klima, SAT-TV, balkon;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: novo zgrajena apartmajska hiša se nahaja na odlični lokaciji, 1300m do centra mesta, gostom je na 
voljo uporaba skupnega žara, v bližini 300m trgovina, 300 restavracija, caffe bar
ŠPORTNA PONUDBA: vodni športi;
OPOMBE: živali niso dovoljene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena vceno DOPLAČILA: krajše bivanje 
50%  POPUSTI: otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net112
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Vodice - apartmaji Anamarija *** brezplačno do 7.leta
  5% do 31.03.

LEGA: Vodice, Srima; 1800m do centra mesta
PLAŽA: prodnata, betonirana, 100m;
NASTANITEV: APARTMAJI: (1/2+1APP); 30m2, dvoposteljna soba, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, kuhinjska niša 
z jedilnim kotom, prha/wc, SAT-TV, wi-fi, balkon,klima;(1/2+2APP); 32m2, dvoposteljna soba, dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem za dve osebi, kuhnjska niša z jedilnim kotom, prha/wc, SAT-TV, klima, wi-fi, balkon;(1/4+1APP); 
45m2, dve dvoposteljni sobi, ena na galeriji stopnice, dnevni prostor z raztegljivim kavčem za dve osebi, kuhinjska niša z 
jedilnim kotom, prha/wc,
klima, SAT-TV, balkon;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: novo zgrajena apartmajska hiša se nahaja 800m do centra Srime, gostom je na voljo uporaba skupnega žara, v 
bližini 200m trgovina, 100m restavracija, caffe bar, lastnik živi v hiši;
ŠPORTNA PONUDBA: vodni športi;
OPOMBE: živali niso dovoljene,

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min 7 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena vceno DOPLAČILA: krajše 
bivanje 50%  POPUSTI: otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno
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Šibenik - hotel Jadran ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1/3 dni ,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 
12-18 0,70€ na dan, DOPLAČILA: otroška posteljica 6€ na dan, parkirišče 5,5€ na dan, POPUSTI: otrok do 12.leta na 
osn.lež. 30% popus, otrok v 1/3 sobi z dvema odraslima 30% popust

Vodice - apartmaji Ferara ***

LEGA: Vodice, 900m do centra mesta
PLAŽA: prodnata, 350m, pri hotelu Imperial/Olympia
INTERNET: wi-fi vključen v ceno
NAMESTITEV: APARTMAJI: 1/2+1APP: spalnica, dnevni prostor s kavčem, kuhinja, kopalnica, tuš/wc, SAT 
TV, klima (doplačilo), balkon, 1/2+2APP: spalnica, dnevni prostor s kavčem, kuhinja, kopalnica, tuš/wc, SAT 
TV, klima (doplačilo), balkon
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: Apartmaji so od centra mesta oddaljeni cca. 900m, od trgovine cca. 400m in restavracije cca. 300m, 
apartmaji imajo skupni žar in teraso; lastnik živi v hiši
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: brezplačno parkirišče, domače živali niso dovoljene

brezplačno do 7.leta
  5% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena vceno DOPLAČILA: krajše bivanje 
50%  POPUSTI: otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno

LEGA: Šibenik, v starem mestnem jedru.
PLAŽA: 400m, prodnata, mestna plaža
NAMESTITEV: prha/wc, SAT TV, telefon, wi fi, klima v vseh sobah, minibar
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, restavracija, aperitiv-caffe bar s teraso, menjalnica, sef na recepciji
OPOMBE: parkirišče (doplačilo), hotel se nahaja v starem mestnem jedru Šibenika, zraven znamenite katedrale Sv. 
Jakoba, 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   
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Šibenik - Amadria park hotel Jakov****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1 dan TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,75€ na 
dan  DOPLAČILA: večerja 19.06.-25.10. za odrasle 35€ na dan, otroci 3-12 15€ na dan, v ostalih terminih odrasli 25€ na dan, otroci 
3-12 12,50€ na dan parkiranje 5-8€ na dan  POPUSTI: otroci do 3. leta brez ležišča v vseh tipih sob brezplačno,  do dva otroka 
3-14 let v vseh tipih sob brezplačno z doplačilom pavšala za polpenzion, v sobi 1/2+1/2: z dvema odraslima osebama 
brezplačno za 2-4 otroke do 14.leta brezplačno, s plačilom pavšala za polpenzion

Šibenik - Amadria park Kids hotel  Andrija****

LEGA: v sklopu hotelskega kompleksa Solaris Holiday Resort, 6 km od mesta Šibenik;
PLAŽA: prodnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/WC, klima, SAT-TV, fen, telefon, internetni priključek (doplačilo), družinske sobe; nekatere sobe z 
balkonom; vse sobe so obnovljene
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: polpenzion, samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, recepcija, menjalnica, sef, aperitiv bar, terasa z aperitiv barom in grilom; športna ponudba: zunanji bazen z 
morsko vodo, brezplačna uporaba senčnikov in ležalnikov ob bazenu (do zasedbe prostih mest), brez doplačila: odbojka na 
mivki; z doplačilom: tenis, balinanje, namizni tenis, izposoja koles, pikado, košarka, nogomet, mini golf, igranje šaha
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene, hotel je pozimi 2017 v celoti obnovljen

LEGA: na polotoku naselja Solaris, 50 m od morja; cca 5 km od centra mesta;
PLAŽA: prodnat in betonski zaliv, idealna za otroke, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, mini bar, telefon, priključek za internet, fen, prha/wc, brez balkona; sobe 1/2+1/2 
predstavljajo dve sobi z ločenim vhodom (soba do sobe), 
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: restavracija, aperitiv bar, picerija, internet caffe, plesna terasa, (glasba 5 x tedensko); menjalnica, dvigalo, sef na 
recepciji, kongresna dvorana, možnost pranja perila, prodajalna časopisov in spominkov, prodajalna potrebščin za plažo, 
frizerski salon, parkirišče, nočni klub, restavracija na plaži, kozmetični salon, savna, masaža ter solarij (v wellness 
centru); športna ponudba: kompleks zunanjih bazenov z morsko vodo, notranji bazen, otroški bazen, namizni tenis, 
balinišče, teniško igrišče, v bližini biljard, odbojka na plaži, otroško igrišče, izposoja koles, igrišče za košarko in nogomet, 
vodni športi, ostala ponudba naselja Solaris;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; hotel je bil v letu 2013 v celoti obnovljen in je urejen v 
dalmatinskem slogu.

brezplačno do 14.leta

hotel Niko

hotel Nik

brezplačno do 12.leta

hotel Jakov***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1 dan TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,75€ na 
dan DOPLAČILA: večerja v terminu 19.06.-11.09. za odrasle 30€ na dan, za otroke 3-12 15€ na dan, v ostalh terminih za odrasle 
25€ na dan, za otroke 12,50€ na dan, kosilo-možno le 11.06.-11.09. - odrasli 25€, otroci 12,50€ na dan  POPUSTI: otroci do 3. leta 
brez ležišča v vseh tipih sob brezplačno (razen v SU),  prvi otrok od 3. do 12. leta na dod.lež. brezplačno v 1/2+1 ,  dva 
otroka 3-12 v sobi  1/2+2 brezplačno ,  v sobi 1/2+1/2 do štirje otroci 3-12 let brezplačno ali do dve odrasli osebi brezplačno 
, 

Šibenik - Solaris hotel Niko***
LEGA: v TN Solaris, v bližini hotela Jure, bližina Vile Kornati;
PLAŽA: prodnata, urejena betonirana, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, mini bar, prha/wc, fen, balkon, klima; sobe 1/2B+1/2B predstavljajo dve 
ločeni sobi z ločenima vhodoma;
INTERNET: plačljiv wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk  in večerja;
OPIS: klimatizirani skupni prostori, restavracija a la carte, aperitiv bar, TV soba, prodajalna spominkov in časopisa, 
internetni kotiček s poslovnim centrom, otroška igralnica, frizerski salon, slaščičarna, diskoteka, picerija, parkirišče; 
športna ponudba: zunanji bazen z morsko vodo in teraso za sončenje; brezplačna uporaba senčnikov in ležalnikov ob 
bazenu (do zasedbe prostih mest), brez doplačila: odbojka na mivki; z doplačilom: tenis, balinanje, namizni tenis, pikado, 
košarka, nogomet, mini golf;
OPOMBE: javno parkirišče pri hotelu (doplačilo); domače živali niso dovoljene; 

brezplačno do 18.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1 dan,TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,75€ na dan  
DOPLAČILA: večerja v terminu 19.06.-11.09. za odrasle 25€ na dan, za otroke 3-12 12,5€ na dan, v ostalh terminih za odrasle 18€ 
na dan, za otroke 9€ na dan, kosilo-možno le 11.06.-11.09. - odrasli 25€, otroci 12,50€ na dan  POPUSTI: otroci do 3. leta brez 
ležišča v vseh tipih sob brezplačno (razen v 1/2 atrij), v sobi 1/2+1: en otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, v 1/2+2 do dva otroka 3-12 
brezplačno z dvema odraslima z doplačilom za polpenzion, v sobi 1/2+1/2 do 2 otroka do 18.leta brezplačno z

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   
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Šibenik - Amadria park hotel Ivan****

LEGA: na polotoku naselja Solaris, 50 m od morja; cca 5 km od centra mesta;
PLAŽA: prodnat in betonski zaliv, idealna za otroke, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, mini bar, telefon, priključek za internet, fen, prha/wc, brez balkona; sobe D2CG 
predstavljajo kombinacijo soba do sobe, sobe C2CG predstavljajo dve povezani sobi; 
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: restavracija, aperitiv bar, picerija, internet caffe, plesna terasa, (glasba 5 x tedensko); menjalnica, dvigalo, sef na 
recepciji, kongresna dvorana, možnost pranja perila, prodajalna časopisov in spominkov, prodajalna potrebščin za plažo, 
frizerski salon, parkirišče, nočni klub, restavracija na plaži, kozmetični salon, savna, masaža ter solarij (v wellness 
centru); športna ponudba: kompleks zunanjih bazenov z morsko vodo, notranji bazen, otroški bazen, namizni tenis, 
balinišče, teniško igrišče, v bližini biljard, odbojka na plaži, otroško igrišče, izposoja koles, igrišče za košarko in nogomet, 
vodni športi, ostala ponudba naselja Solaris;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; hotel je bil v letu 2013 v celoti obnovljen in je urejen v 
dalmatinskem slogu.

brezplačno do 18.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1 dan TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ po osebi na dan, otroci 12-18 let  0,75€ na dan 
DOPLAČILA: večerja 19.06.-25.10. za odrasle 35€ na dan, otroci 3-12 17,5€ na dan, v ostalih terminih odrasli 25€ na dan, otroci 3-12 
12,50€ na dan  kosilo 11.06.-11.09. za odrasle 25€ na dan, otroci 3-12 12,5€ na dan, POPUSTI: otroci do 3. leta brez ležišča 
brezplačno, do dva otroka 3-16  z dvema odraslima v sobi 1/2+1/2 povezani  

Šibenik - Solaris vile Kornati **** 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5/ dni, TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,50€ na dan, otroci 12-18 let 0,75€ na 
dan DOPLAČILA: otroška posteljica 4€ na dan, krajše bivanje po sezonah 10%/20%/20%/25% 

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;
NASTANITEV: APARTMAJI: (1/2+2 APP); 30 m2, dnevni prostor s posteljo in majhna soba s pogradom primerna za 
otroke do 12. leta, klima, kuhinjska niša z jedilnim kotom, SAT-TV, prha/wc, balkon ali terasa; (1/3+2 APP); 55 m2, 
dvoposteljna soba, soba s pogradom primernim za otroke do 12. leta, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, kuhinjska 
niša z jedilnim kotom, klima, SAT-TV, prha/wc, balkon ali terasa; (1/4+3 APP): 70 m2, dve dvoposteljni sobi, v eni sobi 
dodatno ležišče primerno za otroka do 12. leta, v dnevnem prostoru raztegljiv kavč za otroka do 12. leta, klima, 
prha/wc, kuhinjska niša z jedilnim kotom, SAT-TV, balkon ali terasa;
INTERNET: wi fi ob doplačilu
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: v naselju wi-fi za doplačilo, prodajalna spominkov, samopostrežna trgovina, picerija, restavracija (možnost 
koriščenja polpenziona), restavracija a la carte, parkirišče; športna ponudba: zunanji bazen z morsko vodo na plaži, 
uporaba kompleksa bazenov in wellnes centra (doplačilo), otroška igrišča, animacija za otroke in odrasle;
OPOMBE: parkirišče ob doplačilu; domače živali niso dovoljene.

Šibenik - mobilne hišice Solaris ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dniTURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ na dan, otroci 12-18 0,75€ na dan 
DOPLAČILA: prijava 1€ po osebi, domače živali 10€ na dan,  krajše bivanje po sezonah: 10%, 15%, 25%, 25% (od najnižje sezone 
proti najvišji), 

LEGA: v kampu, v zelenju;
PLAŽA: 4 tematske plaže na 4 km dolgi obali, prodnata, primerna za otroke;
NASTANITEV: MOBILNA HIŠICA: (1/4+2 MH); 32M2, klima, SAT-TV, dve spalnici, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in 
kavčem, primernim za dva otroka do 12. leta, dva wc-ja s prho, terasa z vrtno garnituro s 4 sedišči;
INTERNET: wi-fi za doplačilo; 
STORITEV: najem mobilne hiške;
OPIS: v naselju prodajalna spominkov, supermarket, menjalnica, restavracija, bar na plaži, Club55, snack bar 
Lanterna na plaži; športna ponudba: zunanji bazen z morsko vodo na plaži, uporaba wellnes centra (doplačilo), 
otroška igrišča, animacija za otroke in odrasle;
OPOMBE: brezplačno javno parkirišče pred kampom, zasebno parkirišče za doplačilo; domače živali so dovoljene 
(doplačilo). Brisače, posteljnina,končno čiščenje in parkirišče za en avto so vključeni v ceno

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   
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Primošten - hotel Zora***/****

LEGA: na polotoku Raduča, v gostem borovem gozdičku, 300 m od centra mesta;
PLAŽA: prodnata, 50 m; peščena 20 m (namesto nekdanjega skalnatega grebena pred hotelom);
NASTANITEV: SOBE: prostorne, obnovljene, klima, stropni ventilator, SAT-TV, telefon, prha ali kad/wc, fen, 
večina balkon; (Premier club): dodatno: radio, mini bar, sef, priključek za internet;
INTERNET: wi-fi je brezplačen na recepciji, v premier sobah, restavraciji, baru;
STORITEV:  samopostrežni zajtrk in večerja; možnost vegetarijanske prehrane; 
OPIS: aperitiv bar s teraso s pogledom na morje, internet cafe, dvigalo, plesna terasa, menjalnica, sef na 
recepciji, možnost pranja perila, animacija za otroke in odrasle, v bližini; nočni klub, diskoteka, restavracija na 
plaži; obnovljena hotelska restavracija; športna ponudba: notranji bazen z morsko vodo (s pomično streho), 
otroški bazen, savna, whirpool, fitnes, masaža, tenis, mini golf, odbojka, košarka, jet-ski, pedalini, vodni 
športi, otroško igrišče;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ 
na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan DOPLAČILA: za kosilo 12€ na dan, pavšal za otroka od 7. do 12. leta 12€/dan, za krajše 
bivanje od 4 dni 20%, parkirišče 3,5€, v terminu 01.06.-30.09. 5€ na dan, otroška posteljica 6€ na dan, sef za sobe comfort 4€ na 
dan, hladilnik v sobah comfort 5€ na dan  POPUSTI: otroci do 7. leta na dod.lež. in v družinskih sobah brezplačno, otrok od 7. 
do 12. leta na dod.lež. brezplačno, plača pavšal, dva otroka  7-12 na dod.lež. v sobi 1/2+2 brezplačno, plačata pavšal, otrok 
do 12. leta na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€

AKCIJA 7=6, 14=12
 za bivanje do 11.06. in od 11.09.

brezplačno do 12.leta

10% do 31.01.

    

 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 7 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: v 
ceni,OPOMBE:  uporaba klime in wi-fi v ceni

 

Primošten - Apartmaji Jure ***

Primošten - Apartmaji vila Mila ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: v 
ceni,OPOMBE:  uporaba klime in wi-fi v ceni

LEGA: Primošten, 700m od centra mesta
PLAŽA: prodnata, 700m
STORITEV: najem apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2+2: spalnica, kuhinja z jedilnico in dnevnim prostorom, kjer je kavč za dve osebi, 
kopalnica, SAT TV, klima, balkon ali terasa
OPIS: od najbližje trgovine so apartmaji oddaljeni cca. 450m. Gostom je na voljo skupni žar na dvorišču; 
parkirišče ob hiši 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

LEGA: Primošten, 350m od centra mesta
PLAŽA: prodnata, 350m
STORITEV: najem apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2 studio apartma: enoprostorski apartma, kuhinjska niša z jedilnico ter posteljo, 
kopalnica, SAT TV, klima, balkon ali terasa;  1/2+1 studio:  enoprostorski apartma, kuhinjska niša z jedilnico ter 
posteljo in še eno dodatno ležišče, kopalnica, SAT TV, klima, balkon ali terasa; 1/2+2: spalnica, kuhinja z jedilnico 
in dnevnim prostorom, kjer je kavč za dve osebi, kopalnica, SAT TV, klima, balkon ali terasa
OPIS: od najbližje trgovine so apartmaji oddaljeni cca. 350m; parkirišče ob hiši 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE v Primoštenu z okolico?  

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   
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Trogir - Seget Donji - TN Jadran ***

LEGA: Seget Donji, 3 km od Trogirja;
PLAŽA: 10 m, prodnata, betonska;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, tuš kabina ali kad/wc, otroška posteljica (na zahtevo, ob doplačilu), večina sob z 
balkonom, sobe so razporejene v glavni stavbi in v sosednjih stavbah – pavilijonih;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all innclusive (samopostrežni zajtrk, kosilo, večerja, pijača pri obrokih, pijača 7-24, prigrizki med 16 in 17 uro 
OPIS: TN Jadran je sestavljen iz 5 paviljonov in centralne zgradbe; skupni prostori so klimatizirani, recepcija, kavarna, aperitiv 
bar, terasa, TV soba, prostor za nekadilce, menjalnica, parkirišče; športna ponudba: zunanji bazen, ležalniki ob doplačilu, 
senčniki z doplačilom, tenis, razni vodni športi;
OPOMBE: zasebno parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, TURISTIČNA TAKSA: odrasli 2€ na dan, otroci 12-18 let 1€ na dan, 
DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan, parkirišče 2,7€ na dan, krajše bivanje 3-6 noči 10%, 1-2 noči 20%, POPUSTI: otroci 
do 2.leta brez ležišča brezplačno, otrok od 2. do 7.leta na dod.lež. bezplačno, 7-12 na dod.lež. 50% popust, 12-18 let 30% 
popust, na osn.lež. do 7.leta 30% popust, 7-12 na osn.lež. 20% popust, 12-18 na osn.lež. 10% popust, tretja oseba na dod.lež. 
20% popust 

brezplačno do 7.leta

10% do 31.03.

Hrvaška - Dalmacija

15% do 31.01.

Trogir - apartmaji Medena ***/****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5/7 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: za polpenzion 20€ po 
osebi na dan, domače živali v neprenovljenih apartmajih 10€, otroška posteljica 6€ na dan, za krajše bivanje 20%, POPUSTI: otrok 
do 3. leta brezplačno, otrok od 3. do 10.  leta 50% popust, otroci od 10. do 12. leta 30% popust (popusti se nanašajo na usluge 
polpenziona).

brezplačno do 3.leta
25% do 28.02.

20% do 31.12.

20% do 31.03.

Trogir - Seget Vranjica - apartmaji Belvedere ***

LEGA: Seget Vranjica, 5 km pred Trogirjem;
PLAŽA: 50-150 m, skalnata, betonska, malo prodnata;
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2+2 APP: dvoposteljna soba, dnevni prostor s kavčem za odraslo osebo in zložljivim 
naslonjačem za otroka, kuhinjska niša, prha/wc, avtomat za kavo, TV, telefon, terasa z vrtno garnituro; 1/4+2 APP: dve 
dvoposteljni sobi, dnevni prostor s kavčem za odraslo osebo in zložljivim naslonjačem za otroka, kuhinjska niša, prha/wc, 
avtomat za kavo, TV, telefon; terasa z vrtno garnituro;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja, možnost zajtrka
OPIS: apartmaji se nahajajo v enonadstropnih hišicah, vsi s pogledom na morje; leta 2004 so zamenjali kuhinje in stole, ter v 
spalnice položili laminat; v naselju so: restavracija, menjalnica, pralnica, supermarket, privezi za čolne, restavracije na plaži, 
parkiranje je možno v naselju; športna ponudba: tenis, namizni tenis, mini golf, otroško igrišče (gugalnice, tobogan), igrišče za 
mali nogomet, rokomet, košarko, možnost vodnih športov (čolni, deske za jadranje).
OPOMBE: brezplačno  parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo); menjava brisač in posteljnine 1 x tedensko; četrta ali 
šesta oseba v APP je lahko samo otrok do 12. leta;

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni v sezoni  min. 5 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: 
odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan, prijava 1€  po osebi, DOPLAČILA: zajtrk 12€ na dan, otroci do 12.leta 8€ na 
dan  otroška posteljica 10€, domače živali 5€,  krajše bivanje po sezonah 10%/15%/20%/25%, končno čiščenje 60€, 

ne spreglejte

- nov zunanji bazen 
- možnost zajtrka
- parkirišče v ceni

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

LEGA: TN Medena, 4 km od Trogirja, s starim ribiškim mestecem Segetom je povezano s sprehajalno potjo ob morju;
PLAŽA: od plaže oddaljeni 50 do 250m, peščena, prodnata z betoniranimi terasami ;
APARTMAJI: vsi apartmaji so klimatizirani, opremljeni s TV in telefonom, apartmaji standard plus so delno obnovljeni (nove 
kopalnice, kuhinja, sobe, del pohištva, nekje so ostale stare ploščice na tleh in kakšen kos starega pohištva, apartmaji standard 
niso obnovljeni, apartmaji superior so obnovljeni leta 2018/2019; 1/2+1APP - STANDARD: TIP A s teraso: spalnica, dnevna soba 
z dodatnim ležiščem, kuhinja, prha/kad,WC, telefon, apartmaji so v priličju, imajo teraso; 1/4+1APP - STANDARD: TIP B z 
balkonom: dve spalnici, dnevna soba z dodatnim ležiščem, kuhinja, prha/kad, WC, telefon, v nadstropju, z bakonom; 1/2+1 - 
STANDARD PLUS: spalnica, dnevna soba z dodatnim ležiščem, kuhinja, prha, WC, telefon, leto obnove: 2005-2013, apartmaji so 
v priličju, imajo teraso; 1/4+1 - STANDARD PLUS: dve spalnici (ena z veliko posteljo, druga s po dvema), dnevna soba z dodatnim 
ležiščem, kuhinja, prha/kad, WC, telefon, leto obnove: 2005-2013, v nadstropju, z bakonom; 1/2+2 - SUPERIOR: TIP A pritličje: 
ena spalnica, kuhinja/jedilnica/dnevna soba z dodatnim ležiščem (kavč na razteg primer za dva otroka do 11,99 let), telefon, 
kopalnica z WC, loža v pritličju, klima v vsaki sobi, leto obnove: 2018-2019; 1/2+2 - SUPERIOR: TIP B z balkonom: dve spalnici, 
kuhinja/jedilnica/dnevna soba z dodatnim ležiščem (kavč na razteg primer za dva otroka do 11,99 let), telefon, kopalnica z WC, v 
prvem nadstropju z balkonom, klima v vsaki sobi, leto obnove: 2018-2019 
INTERNET: brezplačen wifi
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: recepcija, aperitiv bar, restavracija s teraso, supermarket, menjalnica, pralnica, nočni klub, terasa za ples, savna in frizerski 
salon v hotelu Medena, ob sprehajališču ob plaži se nahajajo prodajalna spominkov, picerija, slaščičarna, otroški zabavni park ob 
morju, konoba, animacija in živa glasba od 16.6.do 16.9..
ŠPORTNA PONUDBA: fitnes center, trim steza, otroška igrišča, vodni športi (pedalini, sadolini, banane, parasailing…), tobogan, 
tenis igrišča, namizni tenis, rokomet, košarka, odbojka;
OPOMBE: brezplačno parkirišče v bližini apartmajev; domače živali so dovoljene v apartmajih standard (doplačilo); cena najema 
vključuje posteljnino, brisače, posodo za kuhanje; čiščenje po odhodu; menjava brisač in kuhinjskih krp dvakrat tedensko; 

apartma standard plus apartma standard plus 

apartma standard apartma standard 
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Trogir - hotel Medena ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2/5 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA: za krajše bivanje 30%, polni penzion 13€ po osebi na dan, 1/1 40%, single use 50% POPUSTI: otrok do 
7.leta brez ležišča  brezplačno,  otrok od 3.- 7. leta na dod.lež. 60% popust, otrok od 7. do 14. leta na dod.lež. 50% popust, otrok 
do 7. leta na osn.lež. 50% popust, od 7. do 14. leta na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, 

brezplačno do 7.leta

15% do 28.02.

20% do 31.01.

Trogir - mobilne hišice kamp Belvedere ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni v sezoni , min. 5 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: 
odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan, DOPLAČILA: prijava 1€, končno čiščenje 60€, žival 10€ na dan, zajtrk 12€ na 
dan, otroci do 12.leta 8€ na dan  otroška posteljica 10€, krajše bivanje po sezonah 10% / 15%/ 20%/ 25%

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 7 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta 
DOPLAČILA: prijava 1€ po osebi, končno čiščenje na licu 25€, domača žival 5€ na dan 

Trogir  - Mobilne hišice kamp Rožac ***

LEGA: na otočku Čiovo, 2 km od središča Trogirja in je z njim povezan z mostom

PLAŽA: peščena, prodnata, skalnata
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem mobilne hišice
NAMESTITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/4+1 hišica: kuhinja (hadilnik, štedilnik na plin, mikrovalovna pečica, grelnik za vodo, posoda 
in pribor), posteljnina,TV, dve spalnici, kopalnica, terasa; klima, vrtna garnitura, parkirišče za en avto
OPIS: recepcija, A-la-carte restavracija, pizzeria, grill (možnost zajtrka ali polpenziona), beach bar, wifi, sanitarije kopalnica za 
otroke, camper service, prostor za čiščenje in kopanje psov, pralni/sušilni stroj, telefon, pakririšče; pralnica, mini market 500 m 
stran, restavracija, bari, bankomat 1 km stran, pošta, zdravnik in zobozdravnik 2 km stran
ŠPORTNA PONUDBA: otroško igrišče, prostor z igrali (biljard, namizni tenis,...),razni vodni športi na plaži, najem koles, skuterjev, 
organizirani izleti
OPOMBA: domače živali so dovoljene (doplačilo) 

AKCIJA  7=6
 26.03.-04.06.,10.09.-04.11.

LEGA: v stari ribiški vasici Seget Vranjica v borovem gozdičku, Mesto Trogir je oddaljeno 5 km
PLAŽA: 50-300m; prodnata z betonskimi ploščami
NAMESTITEV: MOBILNE HIŠICE: dve spalnici, dnevni prostor, kuhinja: plinski štedilnik, pomivalni stroj, 
mikrovalovna pečica, grelnik vode, kavni aparat, hladilnik z zamrzovalnikom, sedežna garnitura, miza, stol, SAT 
TV, kopalnica s tušem, klima, pol pokrita terasa: 6×3 z vrtno garnituro (miza, stoli)
INTERNET: brezplačen wi fi na recepciji in po kampu
OPIS: recepcija, restavracija, beach bar, otroško igrišče, pralnica ter sušilnica perila
ŠPORTNA PONUDBA: manjši bazen s sladko vodo, ki je lociran v bližini plaže in vključuje tudi prostor za 
sončenje, igrišča za tenis, namizni tenis, mini golf, mali nogomet, košarko in odbojko, privezi za čolne in prostor 
za spust manjših čolnov v vodo
OPOMBA: brezplačno parkirišče, domače živali so dovoljene (doplačilo), hišice superior so bližje morju

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

10% do 30.04.LEGA: v borovem gozdičku, v središču trogirske riviere, 4,5 km od Splita;
PLAŽA: prodnata, betonska, skalnata, 150 m; 200 m od nudistične;
NASTANITEV: SOBE: standard: novo pohištvo, delno pogled na morje, SAT TV, klima, balkon, sušilec za lase, mini hladilnik, 
telefon; superior sobe: del z balkonom, del sob s francoskim balkonom, SAT TV, klima, mini hladilnik, sušilec za lase, telefon; 1 /2 
SUPERIOR NEW: sobe so bile renovirane leta 2018, nahajajo se v A delu hotela od 1. do 7. nadstropja, vse sobe so troposteljne, 
imajo dvojno posteljo in pomožno ležišče (kavč na razteg širine 120 cm), v sobi se nahaja: kopalnica s tušem, sef, mini hladilnik, 
LCD TV, klima in gretje, sušilec za lase, satelitska televizija, balkon, telefon, Wi-Fi; nekatere na morsko stran
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: klimatizirana restavracija z vrhunsko ponudbo hrane in pijače, picerija, gril, restavracija na plaži Konoba Tamaris; bar, 
internet cafe, možnost pranja perila, salon, diskoteka, dvigalo, plesna terasa, menjalnica, sef na recepciji, frizerski in kozmetični 
salon, savna, masaža, animacija, parkirišče; v bližini nočni klub; 
ŠPORTNA PONUDBA: trim steza, namizni tenis, fitnes center, balinišče, biljard, odbojka na plaži, otroško igrišče, izposoja koles, 
smučanje na vodi, mini golf, 6 teniških igrišč, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 7 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1.40€ na 
dan, otroci 12-18 0,70€ na dan DOPLAČILA: za krajše bivanje 30%, pavšal za odraslo osebo na dod.lež.32€ po osebi na 
dan,otrok 4-11.leta na dod.lež plača pavšal za polpenzion 25€/dan   POPUSTI: otroci do 4. leta brezplačno, otrok 4-11 let 
brezplačno z doplačilom pavšala za hrano

Trogir z okolico - otok Čiovo - hotel Sveti Križ ****

LEGA: Otok Čiovo, 3 km od Trogira;
PLAŽA: peščena, betonirana, 30 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, SAT-TV, sušilec za lase, mini bar, telefon, klima;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV:  samopostrežni zajtrk in večerja ali nočitev z zajtrkom
OPIS: recepcija, restavracija, trgovina, aperitiv bar, športna ponudba: otroško igrišče, zunanji bazen, 
namizni tenis, savna,  tenis, kolesarjenje, vodni športi na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

brezplačno do 11.leta

Otok Čiovo - Vila Tina ***

LEGA: Čiovo, 3 km iz centra mesta;
PLAŽA: 10 m, betonirana, prodnata, skalnata;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, SAT-TV, telefon, mini bar, klima, sušilec za lase;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja - meni po izbiri, možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: restavracija, menjalnica, možnost pranja perila, možnost uporabe fax-a, možnost uporabe računalnika, 
sef na recepciji, parkirišče; športna ponudba: v bližini vodni športi:  smučanje na banani, kanu za eno osebo, 
otroško igrišče, odbojka na plaži, organizirani izleti z ladjo, najem kolesa, potapljanje, steze za sprehod in 
jogging;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4 dni, TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,20€ na dan, otroci 12-18 let 0,60€ na dan, 
DOPLAČILA:  1/1 soba 20€ na dan, otroška posteljica 7€ na dan, dodaten obrok v penzionu 11€ na dan, domača žival 5€ na dan 
POPUSTI: , otrok od 5. do12. leta na dod.lež. 30% popust, na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na otroci do 5. leta brezplačno
dod.lež. 30% popust

brezplačno do 5.leta

ne spreglejte

- V ceni tudi: 
- parkirišče
- wi-fi
- savna in whirlpool na odprtem  

ne spreglejte

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE v Trogiru in na Čiovu?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

Otok Čiovo - Kamp Sveti Križ - mobilne hišice ****

LEGA: Otok Čiovo, 3km od Trogira
PLAŽA: peščena, betonirana, cca. 50m
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: dve spalnici, kuhinja z dnevnim prostorom, kopalnica, klima, SAT TV, 
pokrita terasa
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: recepcija, restavracija, trgovina, aperitiv bar,parkirišče, restavracija na plaži
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, otroški bazen, namizni tenis, savna, tenis igrišče; v bližini: vodni športi 
na plaži, odbojka na plaži, izposoja koles, sprehajalne poti

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/7 dni, TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: končno čiščenje25€ za 
hišico - na licu

5% do 15.03.
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Trogir z okolico - Seget Vranjica - apartmaji Iva ***

Trogir - Seget  Vranjica apartmaji Sonja ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno POPUSTI: otroci do 2. leta 
brezplačno, DOPLAČILA. domače živali 5€ na dan, klima na licu 7€ na dan

LEGA: Seget Vranjica, 5 km do centra Trogira
PLAŽA:  prodnata, delno betonirana  120m
STORITEV: najem apartmaja
APARTMAJI:  Apartma 1/2+2 pritličje: spalnica s tremi ležišči, dnevni prostor z enim ležiščem v katerem se nahaja 
tudi kuhinja (štedilnik, hladilnik, avtomat za kavo), SAT TV, kopalnica, terasa z izhodom na vrt;  Apartma 1/6 
nadstropje: tri dvoposteljne sobe, kuhinja z jedilnico, kopalnica. V sklopu kuhinje je velik hladilnik z zmrzovalnikom, 
pomivalnim strojem, avtomatom za kavo, SAT TV, klima na hodniku, ki ohladi vse prostore (doplačilo).
OPIS:  Apartmajska hiša Sonja se razprostira v dveh nastropjih in razpolaga z tremi apartmaji: dva apartmaja tipa 
1/2+2 in en apartma 1/6; Prva trgovina je oddaljena 50m, restavracija 100 m. Apartma tipa 1/2+2 se lahko oddaja tudi 
kot 1/2+1. Na vrtu se nahaja tudi žar, ki je v souporabi za vse apartmaje.
ŠPORTNA PONUDBA: številni športi na plaži
OPOMBE: brezplačen internet, zagotovljeno parkirišče

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno POPUSTI: otroci do 2. leta 
brezplačno, DOPLAČILA. domače živali 5€ na dan, klima na licu 7€ na dan

LEGA: Seget Vranjica, 5km iz Trogirja
PLAŽA: prodnata, betonirana, skalnata: 100m
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2 studio/12+1 studio apartma: enoprostorski apartma z dnevnim prostorom ter 
ležišči za dve oz. tri osebe, kuhinja, kopalnica, SAT TV, klima (doplačilo), balkon ali terasa; 1/4APP: dve spalnici, 
kuhinja z dnevnim prostorom, kopalnica, SAT TV, klima (doplačilo), balkon ali terasa; 1/4+2APP: dve spalnici, 
kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem za dve osebi, kopalnica, SAT TV, klima (doplačilo), balkon ali terasa;
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: Apartmaji se nahajajo na prijetni lokaciji cca. 250m od trgovine in restavracije
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net120

Trogir z okolico - Seget Vranjica - hiša Božica ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno POPUSTI: otroci do 2. leta 
brezplačno, 

LEGA: Seget Vranjica, 5 km od mesta Trogir
PLAŽA:  prodnata, delno betonirana  250m
STORITEV: najem apartmaja
INTERNET: brezplačen wi-fi
APARTMAJI:  1/4+1 app: 50m2: dve dvoposteljni spalnici, kuhinja z jedilnico, dnevni prostor z dodatnim ležiščem, 
kopalnica s tušem, veliki bakon v velikosti 10m2, pogled na morje; SAT TV, klima
OPIS: apartmajska hiša z enim apartmajem se nahaja blizu plaže; hiša je oddaljena 300 m do trgovine in 300 m do 
prve restavracije; parkirišče se nahaja na dvorišču hiše
ŠPORTNA PONUDBA: športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene
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Kaštel Štafilić - turistično naselje Resnik **

LEGA: Kaštel Štafilić, 5 km južno iz Trogirja;
PLAŽA: peščena, prodnata, delno betonska, od 50 m;
NASTANITEV: SOBE: dvoposteljne z balkonom ali teraso, SAT-TV, v obnovljenem pavilijonu 5; 
BUNGALOVI: štiriposteljni, tipa studio (enoprostorski), SAT-TV, bungalovi tipa 1/2+2 imajo ločene spalnice;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive light, samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
OPIS: centralna recepcija, naselje je pavilijonskega tipa z bungalovi, centralna restavracija, grill, terasa, 
kava bar na plaži, tenis, igrišče, prodajalna časopisov, supermarket, športna ponudba: polivalentno igrišče  
košarka, mali nogomet, tenis; 
OPOMBE: brezplačno  parkirišče; domače živali niso dovoljene; naselje je delno obnovljeno, v bungalovih 
lahko bivata tudi samo dve osebi, v ponudbi samo bungalovi tipa - roza,  ki so delno obnovljeni in urejeni.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni v sezoni  ob sobotah min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle znaša 
1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan POPUSTI:  otroci do 10.leta na dod.lež. v prvih dveh sezonah brezplačno, v 
ostalih sezonah do 6.leta brezplačno, v prvih dveh sezonah od 10. do 15.leta 50% popust, v ostalih sezonah od 6. do 10.leta 
50% popust, od 10. do 15.leta 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust

ALL INCLUSIVE LIGHT vključuje: samopostrežni zajtrk, lažje kosilo (solate, sadje, jedi z žara, testenine …), 
samopostrežno večerjo, sladoled za otroke od 16.00-17.00 ure, brezalkoholne pijače, vodo, pivo, odprta vina (v all 
inclusive baru od 10.00 do 22.00 ure),  otroško animacijo do 12. leta  dnevno, razen sobote; Doplačilo za ležalnike ob 
plaži cca 3€ po kosu, najem športnih rekvizitov in pijača v baru ob plaži

brezplačno do 10.leta

Split - Duilovo - Hotel Zagreb ** brezplačno do 3.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle znaša 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-
18 0,70€ na dan DOPLAČILA: morska stran 5€ po osebi na dan, dodaten obrok 10€, otroška posteljica 10€ na dan, 1/1 soba 
30%  POPUSTI:  otroci do 3.leta na dod.lež. 50% popust, otrok 3-12 let 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust 

AKCIJA 5%
za bivanje 7 noči in več

LEGA: v Splitu, 5 km od Dioklecianove palače;
PLAŽA: najbližja plaža je tik pred hotelom (stopnice), betonirana, prodnata; priljubljena plaža Žnjan Beach 
je približno 400 m stran;
NASTANITEV: SOBE: klima, wc, tuš/kad, sušilec za lase, TV; balkon; ob doplačilu morska stran
INTERNET: brezplačen wi-fi v preddverju;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, bar, restavracija, terasa, skupni salon s TV; mnogo restavracij in barov v bližini; 
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče pri hotelu; domače živali niso dovoljene.

Split - mobilne hišice kamp Stobreč ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,  sezoni ob sobotah, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle znaša 1,40€ po osebi 
na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan DOPLAČILA: končno čiščenje 30€, domača žival 7,6€ na dan  OPOMBE: v ceno je v poleg 
najema za 4 osebe vključeno še: poraba elektrike in vode, SAT TV, klima, posteljnina in brisače (menjajo 1 x tedensko) in parkirišče 
za avto, 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

LEGA: ob ustju reke Žmovica blizu Splita in Solin. Zaradi bližine reke in gostega gozda, ki nudi dovolj sence, je v kampu 
prijetno tudi v najtopleših dneh.
PLAŽA: neposredno ob peščeni plaži
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/4+1 hišica comfort: 2 spalnici, kuhinja in kopalnica, SAT TV; več različnih comfort 
mobilnih hišic, nekatere imajo 2 kopalnici, nekatere 1. dobite lahko katerokoli, želje niso zagotovilo, vse hišice so 
klimatizirane, s TV-jem in teraso; 1/4+1 hišica premium: luksuzna klimatizirana mobilna hišica, hišice se nahajajo med 
drugo in četrto vrsto od morja, spalnica z zakonsko posteljo ter druga spalnica z dvema ločenima posteljama, 2 kopalnici, iz 
vsake spalnice imate svoj vhod v kopalnico, osrednji prostor s polno opremljeno kuhinjo, terasa z vrtnim pohištvom
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem mobilne hiške
OPIS: manj kot 100 metrov so oddaljene številne restavracije, picerije, bari in nočni klubi. Poleg tega so na voljo tudi pestre 
športne dejavnosti, vključno s tenisom, golfom, nogometom, streliščem, paint ballom in jahanjem, organizirajo pa še izlete 
na rafitng.
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene proti doplačilu.
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Omiš - Bluesun holiday village Sagitta ***

LEGA: prijeten družinski hotel ob kilometer dolgi peščeni  plaži, 100 m od starega mestnega jedra Omiš in 
izliva reke Cetine v morje;
PLAŽA: tik ob plaži;
NASTANITEV: SOBE: vse imajo klimo SAT-TV, hladilnik kad ali prha/WC; APARTMAJI: spalnica, dnevno-
spalni prostor z dvojnim kavčem na izvlačenje, kuhinja z jedilnim kotom, telefon kad/WC, balkon; 
BUNGALOVI: 1/2+1: dnevno spalni prostor s francosko posteljo in foteljem na izvlačenje, kopalnica, SAT TV, 
klima, kuhnjska niša z jedilnim kotom: 1/2+2: dnevno spalni prostor s poteljo, soba z nadstropno posteljo, 
kopalnica,  SAT TV, klima, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive; 
OPIS: klimatizirana restavracija, bar, wellnes ponudba (whirlpool, savne, kopeli, masažni program); športna 
ponudba: možnosti raznih športov na morju in reki Cetini;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene;obnovljen hotel, nekdanje naselje Ruskamen

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,50€ na 
dan  POPUSTI:  otrok od 7. do 12. otrok do  7. leta na dod.lež. brezplačno, otrok  do 7.leta na drugem dod.lež. brezplačno 
leta 50% popust, otrok od 2. do 7. leta na osn.lež. 50% popust, od 7. do 12. leta 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, 

brezplačno do 7.leta

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in večerjo s solatnim bifejem, popoldanske prigrizke - kava in čaj od 16.30 do 17.30 ure, pri kosilu in večerji 
vključenabrezalkoholna pijača, točeno vino in pivo, domače alkoholne in brezalkoholne pijače od 10.00-23-00, parkirišče, zunanji bazen in bazen za otroke, ležalniki do zasebe ob bazenu (na 
plaži plačljivi) , uporabo igrišča in animacijo za odrasle ter otroke
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Omiš - hotelsko naselje Brzet ***

LEGA: naselje paviljonskega tipa, tik ob morju, 800 m do centra mesta;
PLAŽA: prodnata, 30 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, telefon, SAT-TV, prha/wc, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja,  s pijačo pri večerji
OPIS: restavracija s teraso; športna ponudba: igrišče za mali nogomet, odbojko in košarko;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3. dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan 
DOPLAČILA:  za single use 50%, krajše bivanje 30% POPUSTI: otrok  od 2. do 10. leta na dod.lež. otroci do 2. leta brezplačno, 
50% popust, na osn.lež. 30% popust in tretja oseba na dod.lež. 20% popust OPOMBA: pijača je v sezoni 12.06.-11.09.) 
samopostrežna iz šankomata, izven sezone pa strežena

AKCIJA 7=6
21.05.-11.06., 10.09.-24.09.

AKCIJA 7=5
15.04.-21.05., 24.09.-31.10.

Omiš - Duče - penzion Rogač ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ 
na dan, DOPLAČILA: krajše bivanje 30%, otroška posteljica 4€ na dan, POPUSTI:  otroci do 2.leta brezplačno brez ležišča,
otrok 2-12 na tretjem ležišču 5€ / dan popusta, tretja oseba na dod.lež. 3€ na dan popusta

LEGA: Omiš-Duće, 2km od mesta Omiš
PLAŽA: 30m; peščena, prodnata
SOBE: prostorne in lepe sobe, s SAT TV, klimo, hladilnikom, kavnim aparatom in balkonom ter pogledom na 
morje, nekatere tudi z možnostjo tretjega ležišča;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor med tremi meniji
OPIS: hiša se nahaja na odlični legi v kraju Duče. Prva trgovina je oddaljena 120 m; Restavracija se nahaja v 
samem objektu. 
 ŠPORTNAPONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: lastno brezplačno parkirišče: brisače menjajo dnevno

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Split - Podstrana - hotel San Antonio **** brezplačno do 18.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle znaša 2€ po osebi na dan, otroci 12-18 1€ na 
dan POPUSTI:  otrok do 2.leta brez storitev brezplačno, prvi otrok 2-18 v sobi 1/2+1 brezplačno z doplačilom pavšala za 
hrano 18€ po osebi na dan 

LEGA: Podstrana, 8km od mesta Split
PLAŽA: prodnata, betonirana, skalnata; 20m
NASTANITEV: SOBE, prha/wc, klima, SAT TV, fen, sef, telefon, mini bar; sobe delux se nahajajo v glavni zgradbi, imajo balkon 
z direktnim pogledom na morje, sobe standard in classic pa se nahajajo v sosednjih zgradbah, sobe classic imajo balkon im 
možnost dodatnega ležišča
INTERNET: brezplačen wi fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, restavracija s teraso, bar
ŠPORTNA PONUDBA: notranji bazen na vrhu stavbe, savne, fitness, razni vodni športi na plaži, ležalniki na plaži (do zasedbe 
prostih mest)
OPOMBA: brezplačno parkirišče, domače živali niso dovoljene
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25% do 31.12.

20% do 31.01.
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10% do 01.03.

15% do 01.02.

15% do 28.02.

10% do 31.03.
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Omiš - mobilne hišice kamp Galeb ***

LEGA: Omiš, 25km od Splita

PLAŽA: peščena, prodnata; 10-120m
INTERNET: wi-fi
NAMESTITEV: MOBILNE HIŠICE: MH RELAX 1/4+2 hišica: dve spalnici, kopalnica, dnevni prostor/kuhinja z dodatnim 
ležiščem- kavčem na razteg., kuhinja je polno opremljena, TV, klima, Pokrita terasa z vrtno garnituro; MH RELAX 1/6+2 hišica: 
tri spalnice, dve kopalnici, kuhinja (mikrovalovna pečica, hladilnik, steklokeramična posoda, pomivalni stroj /dnevna soba 
(možnost dodatnega ležišča), klimatizirana hišica, Sat-TV, vrtna garnitura, senčnica; SUNSHINE PREMIUM + JACUZZI (prva 
vrsta) 1/6+2 hišica: tri spalnice, kopalnica, kuhinja /dnevna soba (možnost dodatnega ležišča), moderno opremljena kuhinja s 
pomivalnim strojem, hladilnikom in steklokeramično ploščo, klimatizirana hišica, SAT TV, vrtna garnitura, senčnica, masažna 
kad 2 x 2 m; RELAX - 2.VRSTA-RELAX PREMIUM (JACUZZI): 1/6+2 hišica: nahajajo se takoj za hiškami Sunshine; tri  
spalnice kopalnica, kuhinja /dnevna soba (možnost dodatnega ležišča). Kuhinja je polno opremljena: pomivalni stroj, 
steklokeramična plošča, hladilnik, grelnik vode, klimatizirana hišica, Sat-TV, vrtna garnitura, senčnica. Masažna kad 2 x 2 m
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: recepcija, restavracija, mini disco, mini club
ŠPORTNA PONUDBA: manjši aqua park, trampolini, otroško igrišče, ležalniki in senčniki (ob doplačilu), windsurfing, surfanje, 
rent-a-boat, jet ski, kajak, odbojka. 
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo)

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/7 dni, krajše bivanje na vprašanjeTURISTIČNA TAKSA: na licu, DOPLAČILA: 
prijava 1,33€ na licu, krajše bivanje 30%, končno čišenje 25€-30€ na licu, otroška posteljica 3€, domača žival 10€ na dan   
OPOMBE: v ceni tudi uporaba posteljnine (menjava 1 x tedensko)  ter menjava brisač, poraba elektrike in plina 

Omiš - Mala Luka - apartmaji Mala Luka**

LEGA: Zaliv Mala Luka; 3km od centra Omiš
PLAŽA: 50m; prodnata, skalnata
APARTMAJI: 1/4APP: dve spalnici, kuhinja, dnevni prostor, kopalnica, SAT TV, balkon ali terasa; 1/4+1APP: 
dve spalnici, dodatno ležišče, kuhinja, dnevni prostor, kopalnica, SAT TV, balkon ali terasa; 1/4+2APP: dve 
spalnici z dvema dodatnima ležiščema, kuhinja, dnevni prostor, kopalnica, SAT TV, balkon ali terasa
STORITEV: najem apartmaja; možnost polpenziona (doplačilo)
OPIS: Apartmaji Mala Luka se nahajajo na prijetni mirni lokaciji, 3km od centra mesta Omiš. Apartmaji imajo 
s terase pogled na morje. Parkirišče pred apartmaji.
ŠPORTNAPONUDBA: razni vodni športi na plaži

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 4/7 dni  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan, 
DOPLAČILA: zajtrk 8€, kosilo 13€, večerja 13€, otroška posteljica 2€ na dan, krajše bivanje 30% POPUSTI: otrok do 3.leta 
brezplačno (za hrano)

10% do 28.02.
5% do 30.04.

AKCIJA 7=6
01.05.-04.06., 10.09.-30.09.

Omiš - Penzion Star ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,  min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: klima 25€ za koriščenje 
35ur, uporaba bazena 3€ na dan, fitness, 3,50€ na uro, solarij 0,70€ na minuto, pogled na morje 8€ na dan po osebi POPUSTI: 
otroci do 3.leta brez storitev brezplačno, otroci 3-6 leta 50% popust, 6-12 30% popust 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

LEGA: Omiš, 3 km južno od centra mesta Omiš
PLAŽA: prodnata; 200m 
NASTANITEV: SOBE: prha, wc, kabelska TV, sef, klima ob doplačilu, večina z balkonom, nekatere tudi na 
morsko stran
STORITEV: samopostrežni zajtrk (izven sezone kontinentalni), večerja s tremi meniji - mesni, ribji, 
vegetarijanski
INTERNET: brezplačen wi-fi  
OPIS: recepcija, restavracija, fitness, notranji bazen; v neposredni bližini se nahaja trgovina, restavracija 400 m; 
najbližja lokalna avtobusna postaja 400 m
ŠPORTNA PONUDBA: notranji bazen; lokalna športna ponudba na plaži
OPOMBA: parkirišče ob doplačilu na licu mesta; brisače menjajo 1 tedensko ob torkih,uporaba bazena in 
fitnessa za doplačilo

brezplačno do 3.leta
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OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Omiš - apartmaji Iko ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni, v sezoni min 7 dni prihodi ob sobotah TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€, 
otroci 12-18 0,75€  

Omiš - apartmaji Zvone ***
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Omiš - apartmaji Slado ***

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni, v sezoni min 7 dni prihodi ob sobotah TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€, 
otroci 12-18 0,75€  

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni, v sezoni min 7 dni prihodi ob sobotah TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€, 
otroci 12-18 0,75€  DOPLAČILA: dodatno ležišče 6€ na dan

IZENAČIMO
CENO

LEGA: Omiš, 900m od centra mesta
PLAŽA: peščena, prodnata; 350m
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2+2 APP: spalnica, kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem  za dve osebi, SAT TV, 
kopalnica, klima, balkon, parkirišče; 1/3+1 APP: spalnica s tremi ležišči, dnevna soba s kavčem za eno osebo, 
kopalnica, SAT TV, klima, balkon, parkirišče; 1/6APP: tri spalnice, kuhinja in dnevni prostor,  tri kopalnice, SAT TV, 
klima, balkon, parkirišče; 
STORITEV: najem apartmaja 
OPIS: Apartmaji Iko so od plaže oddaljeni cca. 350m. V bližini se nahajajo trgovine in restavracije. Parkirišče pred hišo. 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži 
OPOMBA: brezplačno parkirišče; v apartmaju tipa 1/3+1 je možno namestiti še 5. osebo (doplačilo),  prihod v apartma 
po 16.00 uri, odhod do 10.00 ure 

APARTMAJI ZVONE 3*
LEGA: Omiš, 900m od centra mesta
PLAŽA: peščena, prodnata; 350m
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2+2 APP: spalnica, kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem  za dve osebi, SAT TV, 
klima, kopalnica, balkon, parkirišče; 1/4+2APP: dve spalnici,, kuhinja, dnevni prostor,  dve kopalnici, SAT TV, klima, 
balkon, parkirišče; 
STORITEV: najem apartmaja 
OPIS: Apartmaji so od plaže oddaljeni cca. 350m. V bližini se nahajajo trgovine in restavracije. Parkirišče pred hišo. 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži 
OPOMBA: brezplačno parkirišče; v apartmaju tipa 1/4+2 je možno namestiti še 5. in 6. osebo (doplačilo),  prihod v 
apartma po 16.00 uri, odhod do 10.00 ure 

LEGA: Omiš, 1200m od centra mesta
PLAŽA: peščena, prodnata; 50m
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2 APP studio: enoprostorski apartma, kopalnica, SAT TV, klima, balkon; 1/2+1 APP 
studio: enoprostorski apartma za tri sebe, kopalnica, SAT TV, klima, balkon; 1/2+2 APP: spalnica, kuhinja z dnevnim 
prostorom in ležiščem  za dve osebi, SAT TV, kopalnica, balkon, parkirišče; 1/6APP: tri spalnice,, kuhinja, dnevni 
prostor,  dve kopalnici, SAT TV, klima balkon, parkirišče; 
STORITEV: najem apartmaja 
OPIS: Apartmaji so od plaže oddaljeni cca. 50m. V bližini apartmaja se nahajajo trgovine in restavracije. Parkirišče 
pred hišo. 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži 
OPOMBA: brezplačno parkirišče; v apartmaju tipa 1/6 je možno namestiti še 7. osebo (doplačilo),  prihod v apartma po 
16.00 uri, odhod do 10.00 ure 
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Hvar - Jelsa - resort Fontana**

LEGA: letovišče Fontana se nahaja na blagi vzpetini, oban z borovci in le 500 m od centra mesta Jelse
PLAŽA: 100 m; skalnata, delno prodnata, betonske ploščaci za sončenje
NASTANITEV: SOBE: (classic) dvoposteljna soba, prha/wc, SAT-TV, telefon, ventilator, balkon (comfort) dvoposteljna 
soba z možnostjo dodatnega ležišča, prha/wc, SAT-TV, telefon, ventilator, balkon/terasa
APARTMAJI: Comfort Studio apartma**: 1/2+1 studio comfort: Triposteljni apartma na morski strani. Nahajajo se v 
malih paviljonih v bližini plaže, imajo balkon ali teraso, mini-kuhinjo, SAT-TV, telefon, ventilator ter kopalnico z kadjo; 
Comfort - enosobni apartma**: 1/2+2 Vintage suite: Apartma za 4 osebe na morski strani v malih paviljonih v bližini 
plaže. Imajo prostoren dnevni prostor z raztegljivim kavčem, kuhinjo z jedilnico, balkon ali teraso, SAT-TV, telefon, 
ventilator - primeren za družino z dvema otrokoma; Comfort - dvoposteljni apartma**: 1/4+2 Vintage suite: Prostoren 
dvoetažni apartma za 6 oseb. Nahajajo se na morski strani v malih paviljonih v bližini plaže. Vsi imajo teraso in balkon, 
kuhinjo, jedilnico ter udoben dnevni prostor z kavčem na razteg. Dve sobi, kopalnica ter dodatno stranišče nudita 
udobje za družino ali manjšo skupinico do 6 oseb; Deluxe Studio apartma****: APP 1/2 studio delux (37m2):   
Novozgrajeni klimatizirani ter luksuzno urejeni apartma za dve osebi na morski strani. Imajo dnevno-spalni prostor z 
kuhinjo (mikrovalovna pečica, avtomat za kavo, hladilnik), telefon, SAT-TV ter DVD-player, moderno urejena kopalnico 
s tušem in sušilcem za lase, prostorno ložo z mizo in ležalniki; Deluxe - enosobni apartma****: APP 1/2+2 -deluxe suite 
(cca. 68 m2): Apartma na morski strani z eno spalnico, klimatizirani ter luksuzno urejeni za maksimalno 4 osebe. Imajo 
opremljeno kuhinjo (mikrovalovna pečnica, avtomat za kavo, pomivalni stroj, pečica, hladilnik), jedilnico ter dnevni 
prostor z kavčem, moderno kopalnico (kad in tuš, stroj za pranje perila), dve SAT-TV ter DVD player, prostorno ložo z 
mizo in stolci;Deluxe - dvosobni apartma****: APP 1/4+2 -deluxe suite (cca. 71 m2): Novozgrajeni, klimatizirani in 
luksuzno urejeni apartma na morski strani z dvema spalnicama. Imajo popolnoma opremljeno kuhinjo (mikrovalovna 
pečnica, avtomat za kavo, pomivalni stroj, pečica, hladilnik), jedilnico ter dnevni prostor z kavčem, moderno kopalnico 
(kad in tuš, stroj za pranje perila), SAT-TV ter DVD player, prostorno ložo z mizo in ležalniki; 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja (možnost doplačila za polpenzion)
OPIS: osrednja recepcija, restavracija, aperitiv bar, terasa z živo glasbo, bar ob bazenu, animacija za otroke, 
menjalnica, prostori za nekadilce, TV salon, sef na recepciji, parkirišče, v mestu nočni klub, diskoteka; športna 
ponudba: dva zunanja bazena z morsko vodo, od tega en otroški (terasa z ležalniki in senčniki), fitnes soba, namizni 
tenis, teniško igrišče, v mestu: izposoja koles, skuterjev, potapljaška šola, balinišče;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo). 
t

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3-4 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA: dodatno ležišče 10€ na dan po osebi,  za 1/1 sobo 30%, domače živali 8€ na dan, krajše bivanje 20%, otroška 
posteljica 3€ na dan,  POPUSTI:  , drugi otrok 2-6 prvi otrok do 12.leta na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 2.leta brezplačno
na dod.lež. 50% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/4/5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA: polpenzion v apartmaju: 22€ na dan za odrasle, otroci 2-12 14€ na dan, dodatno ležišče 18€ na dan, krajše 
bivanje 20%, domače živali 8€

15% do 31.12.

AKCIJA 7=6, 14=12
03.06.-18.06., 10.09.-02.10. - sobe

21.05.-18.06., 10.09.-02.10. -comfort apartmaji
09.04.-18.06., 10.09.-02.10. -de luxe apartmaji
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POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

brezplačno do 12.leta

Hvar - Stari Grad - hotel Arkada** 
brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4/5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA: single use na vprašanje, otroška postelja 5€ na dan, krajše bivanje 15%  POPUSTI (polpenzion): otrok do 6. 
leta brezplačno, prvi trok 2-14 na dod.lež. brezplačno v sobi 1/2 balkon park do 11.07. in od 29.08., v ostalih terminih 50% 
popust otrok do-14 na osn.lež. 30% popust, tretja oseba 20% popust v družinski sobi: dva otroka do 14.leta z dvema odraslima 
brezplačno, tretja oseba 40% popust

15% do 28.02.

LEGA: 1500m do centra mesta Stari Grad
PLAŽA: 50m; prodnata in delno betonska
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, telefon, SAT-TV, telefon, balkon
STORITEV: samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja s solatnim bifejem
INTERNET: brezplačen wi fi na recepciji in bazenu; v internetnem kotičku proti doplačilu
OPIS: restavracija, kavarna, taverna, aperitiv bar, zunanji bazen, notranji bazen z ogrevano morsko vodo, snack 
bar, slaščičarna, TV salon, frizerski salon, savna, prodajalna spominkov, menjalnica, brezplačni senčniki in 
ležalniki ob bazenu (do zasedbe prostih mest)
ŠPORTNA PONUDBA: možnost uporabe športnega centra v bližini (košarka, tenis, mali nogomet, fitnes center)
OPOMBE: brezplačno parkirišče pred hotelom; domače živali niso dovoljene

Hvar - Jelsa - hotel Hvar*** (ex Mina)

LEGA: v borovem gozdičku, nedaleč od centra Jelse (500 m sprehajalne poti);
PLAŽA: peščena, kamnita, betonska, 150 m (primerna za otroke);
NASTANITEV: SOBE: (delno obnovljene): telefon, SAT-TV, stropni ventilator, prha/wc, fen, večina terasa/balkon s 
pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive, možnost polpenziona
OPIS: klimatizirana restavracija, aperitiv bar, bar ob bazenu, kavarna prodajalna spominkov, menjalnica, TV salon, 
terasa s plesno glasbo, animacija za otroke, masaža, dvigalo, sef na recepciji, rent a car, parkirišče, v bližini nočni 
klub, diskoteka, restavracija na plaži; športna ponudba: zunanji in notranji bazen z morsko vodo (notranji bazen je 
julija in avgusta zaprt), fitnes soba, 4 teniška igrišča, namizni tenis, mini golf, v bližini otroški bazen, balinišče, 
izposoja skuterjev, čolnov in koles, potapljanje;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.3/4/5 dni,TURISTIČNA TAKSA: za drasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA:  otroška posteljica 3€ na dan, sef 2€ po osebi na dan, krajše bivanje 20% POPUSTI: otrok do 2.leta 
brezplačno,  prvi otrok 2-12. leta na dod.lež. brezplačno, otrok od 2 do 6. leta brez ležišča 50% popust (na vprašanje), otrok do 
12. leta na osn.lež. 20% popust, dva otroka do 12. leta v svoji sobi 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust, odbitek za 
polpenzion s pijačo pri večerji 8€ na dan, odbitek za nočitev z zajtrkom 11€ po osebi na dan;   

brezplačno do 12.leta
10% do 28.02.

15% do 31.12.

All inclusive vključuje: samopostrežni zajtrk (07.00-10.00), lahko samopostrežno kosilo (12.00-14.00), samopostrežno večerjo (19.00-
21.00), neomejena pijača v baru pri bazenu  med 10.00 in 23.00 uro (mineralna voda, sok, rdeče in belo vino, pivo, domače alkoholne pijače), 
popoldanski prigrizek 16.00-17.00, uporaba notranjega bazena (zaprt 15.06.-15.09.), zunanjega bazena in fitnessa, živo glasbo, dalmatinski 
večer enkrat tedensko, animacijski program za otroke 6-12, parkirišče, WI-FI

AKCIJA 7=6, 14=12
09.04.-10.06., 10.09.-08.10.

5% do 31.03.

10% do 28.02.
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Hvar - Stari Grad - places hotel by Valamar ***

Hvar - Stari Grad - apartmaji Trim Sunny by Valamar **

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4/5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA: single use na vprašanje, otroška postelja 5€ na dan, krajše bivanje 15%  POPUSTI (polpenzion): otrok do 2. 
leta brezplačno v sobi 1/2+1 M, 

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Hvar - Stari Grad - hotel Arkada** 
brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4/5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA: single use na vprašanje, otroška postelja 5€ na dan, krajše bivanje 15%  POPUSTI (polpenzion): otrok do 6. 
leta brezplačno, prvi trok 2-14 na dod.lež. brezplačno v sobi 1/2 balkon park do 10.07. in od 28.08., v ostalih terminih 50% 
popust otrok do-14 na osn.lež. 30% popust, tretja oseba 20% popust v družinski sobi: dva otroka do 14.leta z dvema odraslima 
brezplačno, tretja oseba 40% popust

15% do 28.02.

15% do 28.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4/5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA:  otroška postelja 5€ na dan, krajše bivanje 15%  

LEGA: otok Hvar, mesto Stari Grad, tik ob morski promenadi, le 5 min. vožnje z ladjo od središča mesta Stari 
Grad; cca. 800m
PLAŽA: prodnata z betonskimi ploščadmi; 50 m
NASTANITEV:SOBE: klima, telefon, SAT-TV, wi fi, prha/wc, balkon
STORITEV: flexi samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, restavracija, terasa s pogledom na morje, show-cooking, bar
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen s sladko vodo, otroški bazen, bar ob bazenu, ležalniki, sončniki, terasa za 
sončenje, smučanje na vodi, fitnes studio, košarka, odbojka na mivki, mini golf, tenis
OPOMBE: brezplačno parkirišče; živali niso dovoljene, hotel je bil leta 2020 popolnoma obnovljen

LEGA: 1500m do centra mesta Stari Grad
PLAŽA: 50m; prodnata in delno betonska
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, telefon, SAT-TV, telefon, balkon, klima
STORITEV: all inclusive light (glejte opis)
INTERNET: brezplačen wi fi na recepciji in bazenu; v internetnem kotičku proti doplačilu
OPIS: restavracija, kavarna, taverna, aperitiv bar, zunanji bazen, notranji bazen z ogrevano morsko vodo, snack 
bar, slaščičarna, TV salon, frizerski salon, savna, prodajalna spominkov, menjalnica, brezplačni senčniki in 
ležalniki ob bazenu (do zasedbe prostih mest)
ŠPORTNA PONUDBA: možnost uporabe športnega centra v bližini (košarka, tenis, mali nogomet, fitnes center)
OPOMBE: brezplačno parkirišče pred hotelom; domače živali niso dovoljene

LEGA: otok Hvar - Stari Grad, 900m iz centra mesta
PLAŽA: 250m; skalnata, prodnata s ploščadami za sončenje
NASTANITEV: APARTMAJI: spalnica, bivalno-spalni del z dvema ležiščema, kuhinjska niša z jedilnim kotom, 
kopalnica, s kamnitim zidom obzidana terasa z garnituro
STORITEV: najem apartmaja, možnost polpenziona v hotelu Arkada (doplačilo)
OPIS: apartmaji se nahajajo na rahli vzpetini, 150 m nad hotelom Arkada, v samem naselju se nahaja: restavracija, 
terasa, aperitiv bar, TV salon, na voljo je možnost uporabe ponudbe bližnjega športnega centra
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen pri hotelu Arkada; v bližini: tenis, namizni tenis, mini golf, šola jadranja na 
deski, izposoja motorjev, koles, smučanje na vodi, odbojka, rokomet, košarka, otroško igrišče
OPOMBA: menjava posteljnine 1 x tedensko, brisač 2 x tedensko. Prihod po 16.00 uri, odhod do 10.00 ure
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CENO

?

All inclusive light vključuje: podaljšani samopostrežni zajtrk in zgodnje kosilo - oboje med 7.00-13.00 z vključeno pijačo, tematske 
samopostrežne postaje: istrski kotiček, zdrav kotiček, kavni kotiček, sveže pripravljene jedi v času kosila, lahka večerja s pijačo pri večerji 
(brezalkoholne pijače iz šankomata), domače točeno pivo, domače točeno rdeče in belo vino, kava iz avtomata; namizni tenis, namizni 
nogomet, biljard, nogomet, košarka; 

Polpenzion flexi zajema: samopostrežni zajtrk in kosilo ali večerjo (kosilo in večerja se strežeta v menijih); Kosilo ali večerja predstavljata 
dnevni limit 25€, ki je na voljo gostom v barih in restavracijah kadarkoli želijo znotraj 12.00 in 22.00 uro (4 hodni meni). Neizkoriščena 
storitev se prenaša na naslednji dan in ni povračljiva ob koncu v primeru neizkoriščenosti. Gost uporablja zapestnico. Vkolikor prekorači 
srredstva 25€ dnevno, se razlika doplača na licu mesta ob odhodu;

Hvar - Sučuraj - apartmaji - penzion Ivan ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA: polpenzion za odrasle 22€ po osebi na dan, otroci do 12.leta 11€ po osebi na dan 

LEGA: otok Hvar, mirni del ribiškega mesta Sućuraj, le 250 m od centra mesta
PLAŽA: prodnata plaža Češminica je oddaljena cca. 200m, vzdolž obale pa je gostom na voljo v3eč različnih 
plaž (peščene, kamnite, betonirane)
NASTANITEV: APARTMAJI: APP C- 1/2 studio; dnevno-spalni prostor z zakonsko posteljo, kuhinjsko nišo in 
jedilnim kotom, kopalnica (tuš/wc), SAT-TV, klima, balkon; APP B - 1/3 studio; dnevno-spalni prostor z 
zakonsko posteljo + še eno posteljo, kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, kopalnica (tuš/wc), SAT TV, klima, 
balkon; APP A - 1/3+2; spalnica z zakonsko posteljo + še eno posteljo, dnevni prostor kuhinjsko nišo, jedilnim 
kotom in z zakonsko posteljo, kopalnica (tuš/wc), klima, balkon
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem ali polpenzion
OPIS: apartmaji se nahajajo na 1. in 2. nadstropju družinskega penziona. V pritličju se nahaja restavracija, kjer 
gostom nudijo možnost prehrane. Hišo obkroža veliko dvorišče z žarom in parkiriščem. V mestu je več 
restavracij, picerij, kavarn, pošta, slaščičarna, prodajalne, ambulanta. Gostje imajo tudi možnost organiziranih 
izletov na bližnje otoke (Pelješac, Korčula).
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Hvar - Pokrivenik - hotel Timun ***
brezplačno do 8.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 1/3/4/5 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ na dan, otroci 12-18 0,75 
DOPLAČILA: 1/1 soba 30%, domače živali 8€ na dan  POPUSTI (sobe): otrok do 5. leta na dod.lež. brezplačno, otrok do 8.let 
v terminu 14.05.-11.06., 17.09.-09.10. brezplačno, v ostalih terminih od 5. do 12.leta 50% popust, na osn.lež do 12.leta 30% 
popust,

LEGA: tik ob morju; Uvala Pokrivenik - je manjši zaliv na sredini otoka Hvar, obrnjen proti Makarski rivieri, 25 km od 
Jelse;
PLAŽA: čudovit prodnati zaliv oddaljen le 2 min vožnje s čolnom; plaža je zelo primerna tudi za otroke, senca ob 
plaži;
NASTANITEV: SOBE: kad ali tuš/WC, SAT-TV, telefon, balkon; nekatere na morsko stran; nekatere sobe imajo 
obnovljene kopalnice
INTERNET: plačljiv wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s klasično strežbo – izbor dveh menijev;
OPIS: recepcija, restavracija, pritlične sobe balkon park imajo izhod na skupno teraso; športna ponudba: možnost 
najema motornih čolnov in izletov z ladjico – ribarjenje; razni vodni športi na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene na vprašanje in doplačilo; 

10% do 31.03.

Hvar - Pokrivenik - Apartmaji Cico ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 1/3/4/5 dni,  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: krajše bivanje 
30%,  domače živali 10€ na dan, klima 6€/14€ na dan glede na velikost apartmaja, prevoz s čolnom do prodnate plaže 2€ v obe 
smeri (za otroke do 8.leta gratis)

LEGA: tik ob morju; Uvala Pokrivenik - je manjši zaliv na sredini otoka Hvar, obrnjen proti Makarski rivieri; 25km od Jelse
PLAŽA: čudovit prodnati zaliv oddaljen le 2 min vožnje z čolnom; plaža je zelo primerna tudi za otroke, senca ob plaži
APARTMAJI: 1/2 studio APP: v 2. in 3. nadstropju, dnevno-spalni prostor, kuhinjska niša, kopalnica, balkon s pogledom na morje; 
1/2+1 studio APP: v 1. nadstropju, dnevno-spalni prostor z možnostjo dodatnega ležišča, kuhinjska niša, kopalnica, balkon s 
pogledom na morje; 1/2+2 studio APP: v 2. in 3. nadstropju, dnevno-spalni prostor z možnostjo 2 dodatnih ležišč, kuhinja, kopalnica, 
balkon s pogledom na park; 1/2+2APP tip B: v 2. nadstropju, spalnica s pogledom na morje, kuhinja z dnevnim prostorom in 
raztegljivim kavčem, kopalnica, terasa pogled park; 1/6+2 APP tip A: v 2. nadstropju, 3 spalnice, kuhinja z dnevnim prostorom in 
raztegljivim kavčem, kopalnica, terasa s pogledom na morje
STORITEV: najem apartmaja; možnost polpenziona v hotelu Timun (doplačilo)
OPIS: Apartmaji Cico se nahajajo tik ob morju v zalivu Pokrivenik - zaliv bratovščine Sinjega galeba, kjer so snemali znano 
slovensko mladinsko nadaljevanko. V bližini se nahajata restavracija in pizzerija (v hotelu Timun).
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net 127

IZENAČIMO
CENO

15% do 31.01.

10% do 31.03.

15% do 31.01.

Otok Vis - Vis - hotel Issa *** 10% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 5 dni,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ na 
dan  DOPLAČILA: krajše bivanje 30%,  otroška posteljica 5€ na dan plačilo na recepciji, POPUSTI: prvi otrok do 12.leta na 
dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 12.leta brez ležišča 50% popust, na osn.lež. do 12.leta 30% popust, odrasla oseba na dod.lež. 
20% popust

brezplačno do 12.leta

LEGA: na zahodnem delu Visa, obkrožen z mediteranskim rastjem, cca. 900 m od centra mesta;
PLAŽA: betonska, lepa prodnata plaža tik pred hotelom, 10 m; 
SOBE: klima (doplačilo), SAT-TV, telefon, fen, prha/wc, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost vegetarijanske prehrane;
PONUDBA: restavracija, aperitiv bar, TV salon, plesna terasa, prodajalna spominkov; sobna strežba, 
možnost uporabe faxa in računalnika, sef na recepciji, menjalnica, internet cafe; masaža; v bližini: 
restavracija na plaži; športna ponudba: športni center v bližini: teniška igrišča, odbojka, igrišče za mali 
nogomet, rokomet, košarko, balinišče, biljard, otroško igrišče, potapljanje; izposoja koles in skuterjev;
ŽIVALI: niso dovoljene.
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Otok Brač - Supetar - hotelsko naselje Velaris ***/****

LEGA: Supetar na Braču, HN Velaris, 1 km do centra mesta;
PLAŽA: prodnata, 80 m;
NASTANITEV: SOBE: (standard): kad ali prha/WC, SAT TV, fen, klima, telefon, hladilnik (na vprašanje), nekatere 
balkon; (superior dodatno): mini bar in internetni priključek;
INTERNET: wi-fi se nahaja v sobah s 4 **** ter v lobbiju hotela Amor – GRATIS;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s solatnim bifejem;
OPIS: naselje paviljonskega tipa s paviljonoma Vrilo in Vlačica 3* in hotelom Amor 4* ter Vela Luka 4* Centralna 
restavracija in recepcija, aperitv bar, bife na plaži s teraso, večnamensko dvorana, parkirišče; šporna ponudba: 
otroško igrišče, manjši bazen s sladko vodo (75 m2) pri hotelu Amor, tenis, namizni tenis, razni vodni športi, na plaži 
možnost najema ležalnikov, senčnikov in raznih športnih rekvizitov, šola potapljanja, wellness center, beauty center, 
fitnes center, jacuzzi, finska sauna, masaža;
OPOMBE: parkirišče ob doplačilu; domače živali niso dovoljene; v sobah brez balkona v pav. Vrilo in Vela Luka ni 
možno dodatno ležišče. 3* del obnovljen leta 2006, 4* del obnovljen leta 2010.

 AKCIJA 20%
07.05.-13.05., 28.05.-03.06.

brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: krajše bivanje 30%, za 
1/1 50%, otroška posteljica 10€ na dan, parking 3€ na licu POPUSTI:  otrok od 2. do 12. leta otrok do 12 na dod.lež. brezplačno,
brez ležišča 50% popust (samo v 1/2+2), na osn.lež. 20% popust , tretja oseba 20% popust, 

10% do 31.03.

15% do 31.01.

Otok Vis - Komiža - hotel Biševo**

LEGA: v borovem gozdu in bujnem mediteranskem rastlinju, 500 m od centra mesta, s čudovitim razgledom 
na otok Biševo;
PLAŽA: prodnata (tudi za najmlajše), 10 m;
NASTANITEV: SOBE: SAT-TV, telefon, mini bar, prha/wc, klima, delno balkon s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi na recepciji;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja s klasično strežbo; možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: aperitiv bar, TV salon, prodajalna spominkov, dvigalo, menjalnica, možnost pranja perila, sef 
narecepciji, parkirišče; restavracija na plaži; v bližini: wellness center (masaža, savna, aromaterapija, lepotni 
programi); športna ponudba: mini golf, fitnes center; potapljaški center (v mestu); v bližini: balinišče, namizni 
tenis, izposoja koles;
OPOMBE: brezplačno privatno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci12-18 let 0,70€ 
DOPLAČILA: krajše bivanje 30%, za 1/1 30%, otroška posteljica 5€ na dan, i POPUSTI: otrok do 5.leta brezplačno, otrok 5-12 
na dod.lež. brezplačno, drugi otrok od 12. leta brez ležišča 50% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust, tretja oseba 20% 
popust

brezplačno do 12.leta

TRGOVINA S TEKSTILOM IN GALANTERIJO

Kocljeva ulica 1, Murska Sobota (tržnica)

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

10% do 31.03.
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IZENAČIMO
CENO

Otok Brač - Bol - vila Daniela *** 5% popust
za rezervacijo 6 mesecev pred prihodom

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  min. 7 dni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, 
otroci 12-18 let 0,70€ DOPLAČILA: za 1/1 19€ po osebi na dan  POPUSTI: otrok do 2.leta brez uslug brezplačno, otrok 2-15let  
brezplačno v sobi 1/2+1 z doplačilom pavšala za večerjo 18€ po osebi na dan, 

LEGA: otok Brač-Bol
PLAŽA: prodnata; 200m;  cca. 10 min. hoje do plaže Zlatni rat
NASTANITEV: SOBE: prha, WC, mini bar, sef, SAT TV, klima, nekatere balkon na morsko stran
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor menijev - streženo
INTERNET: brezplačen wi-fi (v restavraciji in na bazenu)
OPIS: recepcija, restavracija, fitness
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, terasa za sončenje
OPOMBA: brezplačno parkirišče, domače živali niso dovoljene

velja v terminih 01.04.-22.07. in 20.08.-30.10. 
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Otok Brač - Bol - hotel Bluesun Borak ***

Otok Brač - Bol - hotel Bluesun Bonaca ***

Otok Brač - Bol - hotel Bluesun Elaphusa ****

LEGA: na obali, 50 m od morja, 800 m od centra mesta;
PLAŽA: prodnata, 100 m; priljubljena peščena plaža Zlatni rat, 10 minut hoda;
NASTANITEV: SOBE: (1/2): klima, SAT-TV, telefon, sef (doplačilo), priključek za internet, mini bar, fen, prha ali 
kad/wc, delno balkon; ni možnosti pomožnega ležišča; možnost sob za nekadilce; (1/2+2, družinski apartma): 
50-100 m od hotela, klima, dvoposteljna soba, dnevna soba s kavčem za dva otroka, SAT-TV, priključek za 
internet, sef (doplačilo), mini bar, večina kad/wc, fen, balkon ali terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi v sobi in na recepciji;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, TV salon, internet cafe (doplačilo), plesna terasa, dvigalo, menjalnica; 
masaža; možnost najema sefa; restavracija na plaži; parkirišče (oddaljeno 100 m);
športna ponudba: zunanji bazen s teraso, otroški bazen, teniško igrišče, namizni tenis, balinišče, fitnes; v 
bližini: otroško igrišče, odbojka na plaži, izposoja koles in kajakov, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

LEGA: 800 m od centra Bola, na vzpetini (stopnice);
PLAŽA: prodnata, 150 m; priljubljena peščena plaža Zlatni rat, 10 minut hoda;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, priključek za internet, kad/wc, balkon s pogledom na morje; 
(družinske sobe): dvoposteljna soba in dnevna soba z 2 ležiščema za otroke, SAT-TV, telefon, klima, 
priključek za internet, kad/wc, balkon ali terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi v sobi in na recepciji;
STORITEV: all inclusive;
OPIS: restavracija, bar s plesno teraso, bar ob bazenu, otroški klub in otroško igrišče, masaža, parkirišče 
(oddaljeno 100 m); all inclusive ponudba; športna ponudba: zunanji bazen (možnost izposoje brisač ob plačilu 
kavcije), otroški bazen;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: otroška posteljica 10€ 
na dan, krajše bivanje 30%, single use 50% POPUSTI:  , na osn.lež. (sobe superior): otrok do 12. leta na dod.lež. brezplačno
20% popust, odrasla oseba na dod.lež. 20% popust, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: otroška posteljica 10€ 
na dan, krajše bivanje 30%, 1/1 50%,  POPUSTI:  , na osn.lež. otrok do 14.leta v družinski sobi brezplačno( zahtevajte cene)
20% popust

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: otroška posteljica 10€ 
na dan, krajše bivanje 30%, 1/1 50% POPUSTI: otrok do 14. leta na dod.lež.brezplačno, drugi otrok  do 14. leta na drugem 
dodatnem ležišču brezplačno, na osn.lež. 20% popust, odrasla oseba na dod,lež. 20% popust

LEGA: tik ob morju, v borovem gozdičku, 10 minut hoda od središča Bola;
PLAŽA: prodnata, 50 m; priljubljena peščena plaža Zlatni rat, 10 minut hoda;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, mini bar, telefon, priključek za internet, sef (doplačilo), fen, kad/wc, balkon 
imajo sobe s pogledom na morje; dodatno ležišče je možno v sobi tipa superior; možnost sob za nekadilce;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežna zajtrk in večerja s show cookingom; dvakrat tedensko dalmatinska večerja;
OPIS: več barov, restavracija s teraso, taverna, bar ob bazenu, plesna terasa, dvigalo, menjalnica, internetni 
kotiček (doplačilo), nočni klub, wellness in lepotni center (soba za relaksacijo z barom, jacuzzi, savne, masaže, 
terapije), prodajalne; restavracija na plaži, najem avtomobilov, čolnov in koles; organizirani izleti; parkirišče; 
šestkrat tedensko dnevna in večerna animacija za odrasle in otroke; športna ponudba: zunanji bazen in notranji 
bazen z morsko vodo, otroški bazen, teniški center, balinišče, namizni tenis, fitnes center, v bližini: otroško 
igrišče, odbojka na plaži, izposoja koles, kolesarska steza; vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene po predhodnem dogovoru; popolnoma obnovljen 
hotel leta 2005/06.

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk (8.00-10.00), pozni kontinetnalni zajtrk na hotelski terasi (10.00-12.00), 
samopostrežno kosilo s show cookingom (12.30.-14.30), popoldanski prigrizek na hotelski terasi (16.00-17.30), samopostrežna večerja 
(18.00-21.30), poznovečerni prigrizek na terasi (22.30-24.00), domače alkoholne in brezalkoholne pijače v restavraciji in barih v sklopu 
hotela (8.00-24.00), 2 x tedensko posebna tematska večerja, 6 dni na teden dnevni in večerni animacijski progam, za odrasle in otroke, 
glasba večkrat na teden

brezplačno do 14.leta

brezplačno do 14.leta

brezplačno do 12.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   
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IZENAČIMO
CENO

 AKCIJA 20%
28.05.-03.06.

10% do 31.03.

15% do 31.01.

velja v terminih 14.05.-22.07. in 20.08.-09.10. 

 AKCIJA 20%
28.05.-03.06.

10% do 31.03.

15% do 31.01.

velja v terminih 14.05.-22.07. in 20.08.-09.10. 

10% do 31.03.

15% do 31.01.

velja v terminih 14.05.-22.07. in 20.08.-21.10. 

 AKCIJA 20%
28.05.-03.06.

 AKCIJA 7=6
za prihode 22.05., 26.05., 29.05., 02.06., 12.09., 18.09.

Otok Brač - Bol - hotel Bretanide ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 3/7 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI: otrok do 16.leta v sobi 1/2+1 75% popust, v sobi family z dvema odraslima 
dva otroka do 16.leta 25% popust, tretji otrok do 16.leta 90% popust; 

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo s solatnim bifejem, v restaraciji Konoba in Komin, domače alkoholne 
in brezalkoholne pijače, organizirano kolesarjenje (najem koles) 7 ur na teden, balinanje, odbojko na mivki, zabavne igre, lokostrelstvo, 
fitness, otroški klub od nedelje do petka (06.07.-05.09.), senčnike in ležalnike ob bazenu in na plaži pred hotelom (do zasedbe), plesni klub, 
steklenico vode v sobi ob prihodu, nordijska hoja, tenis (07.06.-18.10.), kopalne brisače, brezžični internet, animacijo v nemščini;

5% popust 

za rezervacije 60 dni pred prihodom
LEGA: zgrajen v dalmatinskem slogu, v borovem gozdičku 250 m od plaže;
PLAŽA: prodnata, 250 m; dostop do obale po stopnicah, 5 minut hoda do plaže Zlati rat;
NASTANITEV: SOBE: klima, telefon, sef, SAT-TV, hladilnik; družinske sobe 1/3+2 z namestitvijo minimalno 
treh odraslih oseb in dveh otrok; sobe economy nimajo balkona;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja - all inclusive;
OPIS: restavracije, konoba, picerija, diskoteka, knjižnica, gostilna z žarom »Komin«, aperitiv bar in snack bar, 
slaščičarna, menjalnica, internetni kotiček; Wellness: raznovrstne masaže, nega obraza in telesa, manikura, 
pedikura, fitnes, savna; športna ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, otroški bazen; športni center Zlatni rat 
(21 teniških igrišč), odbojka na mivki, balinišče, izposoja koles; vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; odličen hotel na odlični lokaciji.

Otok Brač - Postira - hotel Pastura ****

LEGA: Postira na otoku Braču, 10km od Supetarja

PLAŽA: skalnata, 10 m; prodnat zaliv 500m. 4 km od kraja Postira se nahaja še ena čudovita peščena plaža, 
Lovrečina. 
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE: kopalnica, prha, sušilnik za lase, radio, minibar, TV, klima, sef, balkon ali terasa
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor menijev
OPIS: klimatska naprava, dvigalo, kavarna, bar, restavracija, WiFi, izposoja koles, parkirišče, garaža, igrišče, TV 
soba
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, otroški bazen, ležalniki, sončniki, jacuzzi, savna, masaža, namizni tenis, 
fitnes studio, kolesarjenje/gorsko kolesarjenje
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali nis dovoljene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 3/7 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,30€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,65€ DOPLAČILA: za 1/1 30% POPUSTI: tretja oseba na otrok do 7.leta brez uslug brezplačno, otrok 7-15let  brezplačno , 
dod.lež. 20% popust, otrok na osn.lež. do 31.03.-15.06., 21.09.-31.10. 100%, 15.06.-06.07. in 07.09.-21.09. 50% popust, 06.07.-
07.09. 40% popust

brezplačno do 15.leta
10% do 31.03.
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Brela - hotel Soline ****

LEGA: tik ob morju, 200 m do samega centra mesta;
PLAŽA: prodnata, pri hotelu;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, min bar, telefon, fen, prha/wc, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, snack bar, kavarna, dvigalo, menjalnica, ambulanta, frizer, wellness center, 
prodajalna spominkov, parkirišče; animacija za odrasle in otroke, 2 x tedensko živa glasba; športna 
ponudba: notranji bazen s sladko vodo je povezan z zunanjim bazenom, otroški bazen, teniška igrišča, 
namizni tenis, mini golf, fitness, biljard;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za1/1 sobo standard 
30%,  otroška posteljica 11€  POPUSTI:  otrok do otroci do 3. leta brez uslug brezplačno, otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, 
12.let  na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, 

Brela - hotel Bluesun Marina ***

LEGA: ob morju, do Brele vodijo sprehajalne poti;
PLAŽA: prodnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, mini bar, telefon, fen, prha/wc, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, kavarna, frizer, savna, masaža, trgovine, terasa z živo glasbo (v sezoni), parkirišče; 
športna ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, teniška igrišča, namizni tenis, fitness, mini golf;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

Brela - hotel Sentido Bluesun Berulia ***** 

brezplačno do 12.leta

brezplačno do 14.leta

brezplačno do 14.leta
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah in sredah, min 3 dni, TURISTIČNA TAKSa: vključena v ceno  DOPLAČILA: za 1/1 
sobo 25%, otroška posteljica 11€ na dan, POPUSTI:   na  otroci do 3 leta brezplačno, otrok 3-14  na dod.lež. brezplačno,
osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, 

LEGA: ob morju, v borovem gozdičku; 400 m od centra Brele;
PLAŽA: prodnata, 50-100 m, možnost najema ležalnikov in senčnikov;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, mini bar, telefon, fen, prha/wc, balkon; nekatere na morsko stran
INTERNET: brezplačen wi-fi;
OBROKI: samopostrežni zajtrk in večerja;
PONUDBA: restavracija, kavarna s teraso, grill restavracija na plaži, dalmatinska konoba, taverna, bar, 
internetni kotiček, menjalnica, savna, masaža, animacija za odrasle in otroke; dvigalo; športna ponudba: 
zunanji bazen s sladko vodo, namizni tenis, biljard, mini golf, fitnes, v bližini: tenis, šola potapljanja.
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel je bil v letu 2016 v celoti obnovljen; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: za1/1 sobo 30%,  za 
otroško posteljico 11€ na dan  POPUSTI: otroci do 3. leta brez uslug brezplačno, otrok 3-14 na dod.lež. brezplačno, dva otrok 
do 14.leta v sobi 1/2+2 na dod.lež. brezplačno,  otrok do 14.let  na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust

 AKCIJA 15%
07.05.-13.05., 28.05.-03.06.

 AKCIJA 20%
22.05.-28.05.

 AKCIJA 20%
21.05.-27.05.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

10% do 31.03.

15% do 31.01.

velja v terminih 14.05.-22.07. in 20.08.-29.10. 

10% do 31.03.

15% do 31.01.

velja v terminih 14.05.-22.07. in 20.08.-29.10. 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: otroška 
posteljica brezplačno v prvi sezoni, v ostalih sezonah 11€, krajše bivanje 30% POPUSTI: , otrok do 3.leta brezplačno
otrok 3-14 na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. do 14.leta 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust

Brela - hotel Bluesun Maestral ***

LEGA: ob morju, do Brele vodijo sprehajalne poti;
PLAŽA: prodnata, 30 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, mini bar, telefon, fen, prha/wc, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, kavarna, frizer, savna, masaža, trgovine, terasa z živo glasbo ( v sezoni), parkirišče; športna 
ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, teniška igrišča, namizni tenis, fitness, mini golf;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel je bil obnovljen v letu 2002.

brezplačno do 3.leta
10% do 31.03.

15% do 31.01.

velja v terminih 14.05.-22.07. in 20.08.-29.10. 

 AKCIJA 15%
07.05.-13.05., 28.05.-03.06.
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ne spreglejte

- klima v ceni
- SAT TV in WI-FI v ceni 
- zagotovljeno parkirišče v ceni

Hrvaška - Dalmacija

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: otroška 
posteljica brezplačno v prvi sezoni, v ostalih sezonah 11€, krajše bivanje 30% POPUSTI: , otrok do 3.leta brezplačno
otrok 3-14 na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. do 14.leta 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust

Brela - hotel Bluesun Maestral ***
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Baška Voda - sobe in apartmaji Palace ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,20€ po osebi 
na dan, otroci 12-18 let 0,60€  POPUSTI: , otrok 3-8 let na dod lež. 30% popust, 8-12 20% otrok do 3.leta brez lež. brezplačno
popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust

LEGA: v centru Baške Vode;
PLAŽA: peščena, prodnata 100 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, prha/wc, SAT-TV, wi-fi; (1/2 APP): dvoposteljna soba, dnevni prostor s 
kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, klima, prha/wc, SAT-TV;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: polpenzion
OPIS: gostom je na voljo parkirišče in restavracija, kjer imajo možnost koriščenja polpenziona; v bližini 
restavracije lokali, trgovine, prodajalne spomnikov; športna ponudba: vodni športi na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene. 

brezplačno do 3.leta

LEGA: ob morju, do Brele vodijo sprehajalne poti;
PLAŽA: prodnata, 30 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, mini bar, telefon, fen, prha/wc, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, kavarna, frizer, savna, masaža, trgovine, terasa z živo glasbo ( v sezoni), parkirišče; športna 
ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, teniška igrišča, namizni tenis, fitness, mini golf;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel je bil obnovljen v letu 2002.

brezplačno do 3.leta
20% do 31.01.

25% do 31.12.

10% do 31.03.

15% do 28.02.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

 AKCIJA 20%
29.05.-04.06.

Brela - apartma Brela 01 ***

LEGA: Brela, 300 m do centra mesta
PLAŽA: peščena, prodnata z veliko sence 400m
NASTANITEV: Apartmaji: 1/2+1 STUDIO: 29m2: spalno bivalni del s tremi ležišči, kuhinjska niša z jedilnim 
kotom, kopalnica, balkon s pogledom na morje, SAT TV, klima; 1/2+2 APP: 35m2: spalnica, dnevni prostor z 
dvema dodatnima ležiščema, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, balkon s pogledom na morje, SAT 
TV, klima; 1/4+2: 59m2: dve spalnici, dnevni prostor s kuhinjo, jedilnim kotom ter dvema dodatnima 
ležiščema, kopalnica, balkon s pogledom na morje, SAT TV, klima; klima je vključena v ceno
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: apartmajska hiša se nahaja na rahli vzpetini nad Brelo s prečudovitim pogledom na morje. Ravno 
odmaknjenost od glavne promenade daje čar hiši, saj hiša razpolaga z velikim dvoriščem, v sklopu katerega 
sta žar (brezplačna uporaba) in parkirišče; Vsa potrebna infrastruktura je na voljo peš in sicer trgovina 250 
m, restavracija 200 m, center mesta 300 m; 
ŠPORTNA PONUDBA: na plaži,v sklopu hotelov
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo). 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: domače živali 5€ na 
dan

IZENAČIMO
CENO

Baška Voda - apartmaji Čuljak *** brezplačno do 3.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 5 dni, v sezoni ob sobotah, min.  7 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,20€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,80€ DOPLAČILA:  krajše bivanje 30% POPUSTI: ,otrok do 3.leta na dod.lež. brezplačno

LEGA: na vhodu v Baško Vodo, 300m od centra mesta
PLAŽA: peščena, 150m
APARTMAJI: 1/2 studio APP: en prostor z dvema ležiščema, kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, kopalnica;
1/2+2 APP: spalnica, dnevni prostor z dodatnim ležiščem, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica
STORITEV: najem apartmaja, možnost polpenziona
OPIS: vsi apartmaji imajo klimo, TV, nekateri balkon s pogledom na morje, parkirišče. V bližini trgovine, 
restavracije, caffe bari.Parkirišče ob hiši.
ŠPORTNA PONUDBA: na plaži možnost izposoje športnih rekvizitov na kopnem in na morju, biljard, odbojka na 
plaži
OPOMBE: živali niso dovoljene.

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 5 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,20€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,60€ POPUSTI: ,vkolikor v apartmaju 1/4+2  bivata samo dve osebi - 10% popustotrok do 3.leta na dod.lež. brezplačno

LEGA: Baška voda, 100m od centra mesta;
PLAŽA: prodnata, peščena, 70m;
NASTANITEV: APARTMAJI; (1/3 APP): dvoposteljna soba, dodatno ležišče v dnevnem prosotru, kuhinja z 
jedilnim kotom, prha/wc, klima, SAT-TV, wi-fi, terasa; (1/4+2 APP); dve dvoposteljni sobi z zakonsko posteljo, 
dnevni prostor z raztegljivim kavčem za dve osebi, prha/wc, SAT-TV, kuhinja z jedilnim kotom, klima, wi-fi, 
terasa;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: apartmajska hiša se nahaja na atraktivni lokaciji v središču centra dogajanja, do restavracije, trgovine, 
caffe bara 100m, parkirišče; 
ŠPORTNAPONUDBA: vodni športi;
OPOMBE: živali niso dovoljene;

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V BAŠKI VODI?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

Baška Voda - vila Estera *** brezplačno do 3.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Baška Voda - hotel Horizont ****

LEGA: 200 m od centra mesta;
PLAŽA: prodnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: SAT-TV, radio, telefon, klima, mini bar, sef, kad/wc, fen, večina balkon, delno s 
pogledom na morje; 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost vegetarijanske prehrane;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, plesna terasa, frizerski salon, kozmetični salon, savna, masaža, možnost 
pranja perila, menjalnica, parkirišče, v bližini diskoteka, restavracija na plaži; športna ponudba: notranji in 
zunanji bazen, otroški bazen, biljard, teniško igrišče, namizni tenis, balinišče, vodni športi;
OPOMBE: zasebno parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

 AKCIJA 5=4, 7=6, 10=8, 14=11
 02.04.-27.05., 24.09.-28.10.

10% do 31.03.
brezplačno do 8.leta 15% do 31.01.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 2€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 1€ DOPLAČILA:  
otroška posteljica 4€ na dan, krajše bivanje 30%, parkirišče 5€ na dan  POPUSTI: otrok do 2. leta brez ležišča brezplačno, otrok 
2-8 na dod.lež., brezplačno , drugi otrok do 8.leta 60% popust, 8-13 na dod.lež 50%, tretja osebana dod.lež. 20% popust, otrok do 
8.leta na osn.lež. 30% popust, 8-13 20% popust OPOMBE: odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan po osebi

IZENAČIMO
CENO

20% do 31.12.

Baška Voda - hotel Slavija ****
10% do 31.03.

15% do 31.01.brezplačno do 8.leta

 AKCIJA 10%
 18.04.-21.04., 19.06.-23.06.

LEGA: v središču kraja Baška Voda, 13 km od Makarske;
PLAŽA: 50 m, delno prodnata in peščena;
NASTANITEV: SOBE: klimatizirane sobe vključujejo predel s sedežno garnituro in s kabelsko televizijo z ravnim 
zaslonom, mini bar, sef ter zasebno kopalnico s prho ali kadjo, brezplačnim toaletnim priborom in sušilcem za lase;
INTERNET: brezplačen wi-fi povsod na vseh površinah;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: hotelska zgradba spada pod kulturno dediščino, v letu 2016 pa je bila v celoti prenovljena; hotel ponuja 
restavracijo Del Posto, ki nudi teraso z razgledom na Jadransko morje ter zdrave in inovativne sredozemske jedi; 
obiščete lahko ogromen spa Fontana z notranjim ogrevanim bazenom (vse leto), fitness centrom, jacuzzijem, vročimi 
kopelmi in s savnami, naročite pa se lahko tudi na različne masaže ter na lepotne tretmaje; v bližini so na voljo številne 
športne možnosti: potapljanje z masko (snorkelling), potapljanje, jadranje na deski, pohodništvo, izposoja koles, 
kolesarjenje ;
OPOMBE: zasebno parkirišče v bližini (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:vsak dan  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 2€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 1€ DOPLAČILA: 
otroška posteljica 4€ na dan, krajše bivanje 30%, parkirišče 5€ na dan  POPUSTI: otrok do 2. leta brez ležišča brezplačno, otrok 
2-8 na dod.lež., brezplačno do 28.05.in od 24.09. naprej,  v ostalih sezonah 60% popust, drugi otrok do 8.leta 60% popust, 8-13 
na dod.lež po sezonah: 70%/70%, 60%, 500%, 50%,  tretja oseba na dod.lež. 20% popust

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Baška Voda - hotel Slavija ****
10% do 31.03.

15% do 31.01.brezplačno do 8.leta

 AKCIJA 10%
 18.04.-21.04., 19.06.-23.06.

LEGA: v središču kraja Baška Voda, 13 km od Makarske;
PLAŽA: 50 m, delno prodnata in peščena;
NASTANITEV: SOBE: klimatizirane sobe vključujejo predel s sedežno garnituro in s kabelsko televizijo z ravnim 
zaslonom, mini bar, sef ter zasebno kopalnico s prho ali kadjo, brezplačnim toaletnim priborom in sušilcem za lase;
INTERNET: brezplačen wi-fi povsod na vseh površinah;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: hotelska zgradba spada pod kulturno dediščino, v letu 2016 pa je bila v celoti prenovljena; hotel ponuja 
restavracijo Del Posto, ki nudi teraso z razgledom na Jadransko morje ter zdrave in inovativne sredozemske jedi; 
obiščete lahko ogromen spa Fontana z notranjim ogrevanim bazenom (vse leto), fitness centrom, jacuzzijem, vročimi 
kopelmi in s savnami, naročite pa se lahko tudi na različne masaže ter na lepotne tretmaje; v bližini so na voljo številne 
športne možnosti: potapljanje z masko (snorkelling), potapljanje, jadranje na deski, pohodništvo, izposoja koles, 
kolesarjenje ;
OPOMBE: zasebno parkirišče v bližini (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:vsak dan  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 2€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 1€ DOPLAČILA: 
otroška posteljica 4€ na dan, krajše bivanje 30%, parkirišče 5€ na dan  POPUSTI: otrok do 2. leta brez ležišča brezplačno, otrok 
2-8 na dod.lež., brezplačno do 28.05.in od 24.09. naprej,  v ostalih sezonah 60% popust, drugi otrok do 8.leta 60% popust, 8-13 
na dod.lež po sezonah: 70%/70%, 60%, 500%, 50%,  tretja oseba na dod.lež. 20% popust

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Baška Voda - hotel Noemia **** brezplačno do 12.leta 15% do 28.02.

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-11.09. - 15% 

v terminu 16.06.-11.09. - 10%

 AKCIJA 10% popust
16.05.-20.05.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 2,00€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 1€ 
DOPLAČILA: single use 70%, krajše bivanje 10% popust  POPUSTI: otrok do 3. leta brez storitev brezplačno, prvi otrok 3-12 
na dod.lež. brezplačno,  na osn.lež. do 12.leta 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, v sobi 1/2+2 standard: dva 
otroka do 12.leta z dvema odraslima brezplačno, odrasla oseba na dod.lež. 50% popust 

LEGA: Baška Voda
PLAŽA: prodnata, 170m
SOBE: klima, prha/wc, telefon, SAT-TV, fen, nekatere balkon
STORITVE: samopostrežni zajtrk in večerja,
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: recepcija, restavracija, aperitiv bar, terasa, wellness&Spa,
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, finska savna, relax zona
OPOMBE: parkirišče (doplačilo), živali so dovoljene (doplačilo)

IZENAČIMO
CENO

Baška Voda - Family Resort Urania ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sredah, sobotah in nedeljah min 3/5 dni, v sezoni prihodi ob sobotah in nedeljah, min. 7 dni  
TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,65€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,80€ DOPLAČILA:  krajše bivanje 30%  POPUSTI: 
otrok do 4. leta brez ležišča brezplačno, otrok 2-14 na dod.lež. brezplačno s plačilom pavšala po sezonah: 
20€/20€/26€/31€/45€, otrok 14-18 plača pavšal po sezonah 40€/ 40€/ 47€/ 55€/ 65€, tretja in četrta oseba na dod.lež. po 
sezonah 20%, 20%, 15%, 15%, 10% popust

brezplačno do 7.leta
10% do 28.02.
v terminih do 04.07. in od 21.08.

5% do 28.02.
 v terminu 05.07.-21.08.

 Baško polje - hotel in depandansa Alem **

 AKCIJA 10% popust
18.04.-21.04., 19.06.-23.06.

LEGA: v borovem gozdičku ob prodnati plaži, 1 km od Baške Vode in 8 km od Makarske;

PLAŽA: prodnata, primerna za otroke in neplavalce, bližina nudistične plaže;
NASTANITEV: SOBE: skromno opremljene, prha/WC, balkon-park stran;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s solatnim bifejem in pijačo pri večerji iz šankomata
INTERNET: internet na povpraševanje;
OPIS: recepcija, restavracija, bar, picerija, slaščičarna, kavarna s teraso in živo glasbo, TV salon, aperitiv bar, butik, 
trgovina s spominki; športna ponudba: tenis igrišča, odbojka na mivki, mali nogomet, košarka, rokomet, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno zunanje parkirišče; domače živali niso dovoljene.

brezplačno do 12.leta 15% do 28.02.

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-27.08. - 15%

v terminu 16.06.-27.08. - 10%

LEGA: v južnem delu Baške Vode v borovem gozdičku, 200 m od hotela Horizont, 500 m do centra mesta;
PLAŽA: dolga prodnata plaža, oddaljena 50-100 m;
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2+2 B suite standard (32 m2): spalnica, dnevna soba z raztegljivim kavčem, manjša kuhinja (mini 
hladilnik, kuhalna plošča, grelnik vode), kopalnica (kad ali prha/wc + dodatni wc, sušilec za lase), SAT TV, telefon, balkon ali 
terasa s sedežno garnituro;1/2+2 BMs standard (32 m2): spalnica, dnevna soba z raztegljivim kavčem, manjša kuhinja (mini 
hladilnik, kuhalna plošča, grelnik vode), kopalnica (kad ali prha/wc + dodatni wc, sušilec za lase), SAT TV, telefon, balkon ali 
terasa s sedežno garnituro in delnim pogledom na morje, zunanji jedilni predel; 1/2+2 BM standard (32 m2):spalnica, dnevna 
soba z raztegljivim kavčem, manjša kuhinja (mini hladilnik, kuhalna plošča, grelnik vode), kopalnica (kad ali prha/wc + dodatni 
wc, sušilec za lase), SAT TV, telefon, balkon ali terasa s sedežno garnituro in direktnim pogledom na morje, zunanji jedilni 
predel; 1/2+2 B superior (37 m2) spalnica, dnevna soba z raztegljivim kavčem, manjša kuhinja (hladilnik, dve kuhalni plošči, 
grelnik vode), kopalnica (kad ali prha/wc, sušilec za lase), SAT TV, telefon, balkon ali terasa s sedežno garnituro; 1/2+2 BM 
superior (37 m2) spalnica, dnevna soba z raztegljivim kavčem, manjša kuhinja ( hladilnik, dve kuhalni plošči, grelnik vode), 
kopalnica (kad ali prha/wc , sušilec za lase), SAT TV, telefon, balkon ali terasa s sedežno garnituro in pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja v restavraciji v naselju (restavracija ni obnovljena)
OPIS: turistično naselje je sestavljeno iz centralne zgradbe, bungalovov in apartmajev. Apartmaji in bungalovi so bili v leti 
2020/2021 popolnoma obnovljeni. V sklopu naselja so: recepcija, restavracija, menjalnica, bar na plaži, aperitiv bar s teraso, 
snack bar Lungo mare, plesna terasa; športna ponudba: mini golf, vodni športi na plaži, v bližini športno rekreacijski center;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene. 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/5 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan 
DOPLAČILA: prijava 3€ po osebi, zavarovanje 0,05€ po osebi na dan single use 70%, krajše bivanje 10% POPUSTI: otroci do 3.leta 
brezplačno, prvi otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 12.leta v sobi 1/2+2 brezplačno, na osn.lež. do 12.leta 30% popust, tretja 
oseba na dod.lež. 20% popust,  OPOMBE: sobe so bile v letu 2020 delno obnovljene (razen kopalnic)
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Baško Polje -mobilne hišice ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA (na licu): prijava gosta na 
licu 4€ po prihodu, končno čiščenje 35€, domače živali 8€ na dan, otroška posteljica 5€, kavcija za morebitno povzročeno škodo 
100€, ki se ob odhodu vrne, vkolikor ni škode

15% do 01.04.

10% do 01.05.

 AKCIJA 7=6, 14=12
22.05.-03.07. in 21.08.-30.09.

LEGA: Baško Polje 3 km južno od Baške Vode, pri hotelu Alem;
PLAŽA: prodnata, delno skalnata, 500-700 m;
NASTANITEV: MOBILNE HIŠKE: (1/4+2 MH): 24m2, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in kotno sedežno garnituro 
(ležišče za dve osebi), spalnica s francosko posteljo, druga spalnica z dvema ločenima ležiščema, kopalnica, lesena 
pokrita terasa (10 m2), klima, TV; (1/4+2 MH): 32 m2: dnevni prostor s kuhinjsko nišo in kotno sedežno garnituro 
(ležišče za dve osebi), spalnica s francosko posteljo, druga spalnica z dvema ločenima ležiščema, dve kopalnici, 
lesena pokrita terasa (10 m2), klima, TV);
INTERNET:  wi-fi brezplačno
STORITEV: najem mobilne hišice;
OPIS: v kampu se nahaja restavracija, trgovina, bar, menjalnica, parkirišče; športna ponudba: igrišče za otroke, tenis, 
namizni tenis, odbojka na pesku, mini golf, mini nogomet, košarka;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo). Hiške Center so bližje plaži

LEGA: zdraviliški hotel v bližini Makarske, s prekrasnim pogledom na zaliv, v borovem gozdičku, 15 minut hoda do 
centra mesta;
PLAŽA: lepa, dolga prodnata, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: SAT-TV, telefon, prha/wc, balkon; klima; vse sobe so obnovljene;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, vedno tudi vegetarijanska in dietna hrana; prilagoditev posebnim 
potrebam bolnikov, športnikov ali drugim zahtevam;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, kavarna; frizerski in pedikerski salon, zdravstvene usluge; v posebnem objektu na 
plaži: taverna, nočni bar in restavracija s teraso, organizirane zabave; igrišče za otroke; podvodna masaža, 
elektroterapija, kineziterapija, fango, magnetoterapija in inhalacije, laseroterapija; športna ponudba: dva notranja 
bazena z morsko vodo: terapijski bazen s temperaturo vode do 36°C, športni bazen do 36°C; fitnes center, aerobika, 
dve savni; (v mestu) športno-rekreacijski center z atletsko stezo, igriščem za nogomet, rokomet, košarko; vodni športi;
OPOMBE: brezplačno parkirišče v sklopu hotela; domače živali niso dovoljene.

Makarska - hotel Biokovka*** 10% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,70€ 
na dan DOPLAČILA: otroška posteljica 7€ na dan, dopl.za polni penzion 8€ na dan POPUSTI: otroci do 2. leta brezplačno, prvi 
otrok od 2. do 7.leta na dod.lež. brezplačno, drugi otrok od 2. do 7.leta na dod.lež. 50% popust, otrok od 2. do 7.leta na osn.lež. 
30% popust, otrok od 7. do 14.leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust,

 AKCIJA 7=6, 14=12
za prihode do 21.05. in od 17.09.

brezplačno do 7.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Baška Voda - TN Urania **

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sredah, sobotah in nedeljah min 3/5 dni, v sezoni prihodi ob sobotah in nedeljah, min. 7 dni  
TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,65€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,80€ DOPLAČILA: 1/1 možna samo BP 26€ na dan, 
otroška posteljica 4€ na dan, krajše bivanje 30%  POPUSTI: otrok do 2. leta brez ležišča brezplačno, otrok 2-7 na dod.lež. 
brezplačno do 20.06. in od 05.09. naprej, ostale tri 50% popust, 7-12 80% prve tri sezone, ostale tri 30% popust, 13-18 na 
dod.lež. prve tri sezone 50% popust, zadnje tri 20% popust, tretja oseba 10% popust

LEGA: v južnem delu Baške Vode v borovem gozdičku, 200 m od hotela Horizont, 500 m do centra mesta;
PLAŽA: prodnata 100 m;
NASTANITEV: SOBE: (BGW): prha/wc, SAT TV, balkon; APARTMAJI: (1/4+1(2) APP): dve spalnici, dnevna 
soba z enim ali dvema dodatnima ležiščema, kuhinja, SAT TV, telefon, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi na področju recepcije in zunanje terase;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja ali all inclusive light (samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja s 
pijačo pri obrokih (pivo, vino, sok, voda, čaj);
OPIS: turistično naselje je sestavljeno iz centralne zgradbe, bungalovov in apartmajev; v sklopu naselja so: 
recepcija, restavracija, menjalnica, bar na plaži, aperitiv bar s teraso, snack bar Lungo mare, plesna terasa; 
športna ponudba: mini golf, vodni športi na plaži, v bližini športno rekreacijski center;
OPOMBE: zasebno parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

apartmaji apartmaji

AKCIJA 7=6, 14=12
13.06.-20.06., 05.09.-12.09.

brezplačno do 7.leta

Baško Polje - mobilne hišice Kamp Baško Polje in apartmaji Baško polje ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 23/4/5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 2,00€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
1€ DOPLAČILA: enkratna prijava 1,5€ po osebi, zavarovanje 0,05€ na dan po osebi, končno čiščenje 25€ po mobilni hišici,  krajše 
bivanje 10% popust, zajtrk 10€ po osebi na dan, večerja 12€ po osebi na dan  OPOMBE: apartmaji so preprosta namestitev

LEGA: v senci borovcev, na Makarski rivieri, prib. 1 km do centra Baške Vode in 7 km do Makarske.
PLAŽA: dolga prodnata plaža, primerna za otroke.
NASTANITEV: mobilne hišice: klima, SAT TV, pokrita lesena terasa, apartmaji: 1/2APP - (studio apartma), kuhinja 
z dvema ločenima posteljama, tuš, wc, klima, TV; 1/2+1APP: spalnica z zakonsko posteljo, kavč v dnevni 
sobi/kuhinji, kopalnica; 1/4+1APP: 2 spalnici, kavč v dnevni sobi/kuhinji, kopalnica
STORITEV: najem mobilne hišice ali apartmaja
OPIS: recepcija, restavracija, trgovina, trafika, bar, bankomat, otroško igrišče.
INTERNET: brezplačen WiFi.
ŠPORTNA PONUDBA odbojka, košarka, mali nogomet.
OPOMBA: domače živali dovoljene (doplačilo); apartmaji se nahajajo v pritličnih hišicah (nekdanji bungalovi) in so 
preprosto opremljeni

IZENAČIMO
CENO

velja v terminu 23.04.-15.10.

Makarska - Aminess Khalani Beach Hotel***** brezplačno do 12.leta
5% do 31.03.

LEGA: ob vznožju Biokovke, v mestu Makarska, 20 minut hoje do centra mesta;
PLAŽA:50 m; lastna, 250 m dolga prodnata plaža z možnostjo najema ležalnikov in senčnikov (doplačilo)
NASTANITEV: SOBE: razkošne in luksuzne sobe s prekrasnim pogledom na morje ali na goro Biokovka; vse sobe so 
klimatizirane, SAT -TV, aparat za kavo, tuš/wc, sušilec za lase, mini bar, sef, delno balkon; 
1/2+2 atrium: dvoposteljna soba z raztegljivim kavčem, brez balkona; 1/2+2 B premium: dvoposteljna soba z 
raztegljivim kavčem in balkonom; 1/2+2 BP deluxe: dvoposteljna soba z raztegljivim kavčem in balkonom s pogledom 
na gore; 1/2+2 BM deluxe - (34m2): dvoposteljna soba soba z raztegljivim kavčem in balkonom s pogledom na morje; 
1/2+2 BM luxury - (36 m2): dvoposteljna soba z raztegljivim kavčem in balkonom s pogledom na morje
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: polpenzion; bogati samopostrežni zajtrk in večerja; vrhunski izbor lokalne in mednarodne kuhinje
OPIS:  Gostom je na voljo: recepcija, glavna restavracija, a la carde restavracija, Rooftop restavracija, restavracija ob 
bazenu, notranji bazen s sladko vodo, hidromasažna kad, SPA CONA (hamam, turška kopel, finska in bio savna, infra 
rdeča savna, soba za sprostitev z ležalniki, sadjem in čajem), 4 masažne sobe, tretmaji pomlajevanja, frizerski salon, 
kozmetični salon, fittness, dve konferenčni dvorani, bar na plaži, tuši in kabine za preoblačenje, možnost najema 
ležalnikov in senčnikov, varstvo otrok, celodnevne animacije za otroke, mladino in odrasle, plesni schow programi, 
kino večeri, igre na bazenu in plaži, waterpolo, odbojka v vodi, kolesarske ture,..
OPOMBE: zasebno parkirišče v sklopu hotela (doplačilo), domače živali so dovoljene (doplačilo)

15% do 28.02.

20% do 31.01.
v terminu 16.06.-27.08. - 15%

v terminu 16.06.-27.08. - 10%
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Makarska - hotel Maritimo***

LEGA: ob morju pri hotelu Dalmacija, 400 m od centra Makarske;
PLAŽA: drobno prodnata, betonska;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, SAT-TV, klima, mini bar, balkon, večina s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: nočitev z zajtrkom, možnost polpenziona;
OPIS: recepcija, aperitiv bar, restavracija, garaža; športna ponudba: šola potapljanja, izposoja športnih rekvizitov na 
plaži, v bližini športni center Makarska;
OPOMBE: zasebno parkirišče v sklopu hotela (doplačilo); domače živali niso dovoljene; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,80€ na dan 
DOPLAČILA: večerja 14€ na dan, otroška posteljica 5€ na dan, parkirišče v garaži 9€ na dan, krajše bivanje od treh dni 30% 
POPUSTI: , otrok od 3. do 12. leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 20% popustotrok do 3. leta brez uslug brezplačno
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Makarska - hotel Palma ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,75€ na 
dan DOPLAČILA: krajše bivanje 20%, parkirišče 5€ na dan,  otroška posteljica 10€ na dan, garaža 7€ na dan POPUSTI: otrok 
do 3. leta brez ležišča brezplačno, otrok od 3. do 12. leta na dod.lež. 30% popust, dva otroka do 12.leta z dvema odraslima 
vsak 50% popust, tretja oseba 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 10% od vrednosti polpenziona

Makarska - hotel Bonaca ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 7 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,80€, DOPLAČILA:  kosilo 7€ na dan POPUSTI:  otrok od 3. do  otroci do 3. leta brezplačno, 
12.leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust

LEGA: Makarska,v bližini hotel Biokovka, 500 m iz centra mesta;
PLAŽA: 50 m peščena, prodnata, betonirana;
NASTANITEV: SOBE: solidno opremljene z zakonsko posteljo in dodatnim ležiščem, TV, prha/WC, nekatere z 
balkonom in klimo
INTERNET: na voljo brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor treh menijev z jušnim in solatnim bifejem, sladico in pijačo iz 
šankomata
OPIS: recepcija, internetni kotiček, restavracija, igrišče, disco; športna ponudba: odbojka na plaži, fitnes, keglanje, 
kolesarjenje, plavanje, tenis, nogomet,mini golf,…;
OPOMBE: brezplačno parkirišče pred hotelom; domače živali so dovoljene.

Makarska - hotel Park ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dniTURISTIČNA TAKSA: za odrasle vključeno v ceno  DOPLAČILA: otroška 
posteljica 15€ na dan POPUSTI: otroci  3-12 50% popust,tretja oseba na dod.lež. prvi  otroci do 3. leta brez ležišča brezplačno, 
dve sezoni 30% popust, v ostalih 10% popustna, odbitek za nočitev z zajtrkom 17€ na dan

LEGA: v srcu kilometerske prodnate plaže in tik ob najlepšem majhnem pristanišču v središči Makarske;
PLAŽA: prodnata, 10 m;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja,
NASTANITEV: SOBE: kopalnica (prha,WC), sušilec za lase, klima, SAT TV, mini bar, sef, telefon, balkon;
OPIS: recepcija, restavracija a la carte, aperitiv bar, konferenčna dvorana, trafika, menjalnica, solarij (doplačilo), 
savna (doplačilo), Wellnes center; športna ponudba: zunanji bazen, notranji bazen, tenis, odbojka na mivki, vodni 
športi;
OPOMBE: zasebno parkirišče (doplačilo), možnost uporabe garaže (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

brezplačno do 3.leta

LEGA: Makarska, par minut hoje do centra mesta
PLAŽA: peščena, prodnata , 100m
STORITEV: samopostrežni zajtrk in  večerja
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, klima, SAT TV, wi fi, balkon
OPIS: recepcija, restavracija, bar
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: parkirišče ob doplačilu

brezplačno do 3.leta

brezplačno do 3.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

brezplačno do 3.leta

IZENAČIMO
CENO

5% do 31.03.

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Makarska - Valamar Meteor hotel ****

LEGA: ob morju in sprehajalni poti, 500m od centra Makarske;
PLAŽA: drobno prodnata, betonska (primerna za najmlajše);
SOBE: klima, SAT-TV, minibar, sef, telefon, prha/wc, balkon s pogledom na morje;
iINTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, solatni bife;
OPIS: restavracija, snack bar, beach bar, aperitiv bar, menjalnica, kasino, prodajalna spominkov in časopisov, 
TV salon, majhno pristanišče za ladje (do 6m), tuši, senčniki in ležalniki na plaži, sef na recepciji, animacija za 
otroke in odrasle, plesna terasa, parkirišče;
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen z morsko vodo, otroški bazen, balinišče, namizni tenis, šola potapljanja, 
v bližini: športni center Makarska;
OPOMBE: živali niso dovoljene, plačilo parkirišča na licu mesta

15% do 28.02.
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Makarska - Dalmacija sunny hotel by Valamar ***

LEGA: ob morju in sprehajalni poti, 400m od centra Makarske;
PLAŽA: drobno  prodnata (primerna tudi za najmlajše), 10m;
SOBE: klima, SAT-TV, minibar, sef, telefon, kad/wc, fen, balkon s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV; samopostrežni zajtrk in večerja, solatni bife;
OPIS: restavracija, taverna, plesna terasa, whirlpool, savna, solarij, masaža, frizerski salon, TV salon, 
prodajalna spominkov in časopisov, rent-a-car, kongresna dvorana, aperitiv bar, menjalnica, parkirišče, 
animacija za otroke in odrasle, prhe, ležalniki in senčniki na plaži;
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen z morsko vodo, notranji bazen s sladko vodo (poleti zaprt), otroško 
igrišče, športna animacija, tenis center Makarska;
OPOMBE:živali niso dovoljene, parkirišče ob doplačilu na licu

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5/7 dni,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ na 
dan DOPLAČILA: krajše bivanje 15%,  POPUSTI: , otrok 2-12 na dod.lež. 50% popust, na  otroci do 2. leta brezplačno otrok
osn.lež do 12.leta 30% popust, tretja oseba 20% popust v sobi 1/2+1 BM superior: otrok 2- 12.leta na dod.lež. brezplačno, v 
družinski sobi 1/2+2 BM superior: POPUSTI: odbitek za nočitev z zajtrkom 8€ na dan  dva otroka 2-12 na dod.lež. brezplačno, 
po osebi

brezplačno do 12.leta

brezplačno do 2.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.3/4/5 dni,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ 
na dan DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan, za krajše bivanje 15% POPUSTI: otroci do 2. leta brezplačno, 

Tučepi - hotel Laurentum****

LEGA: Tučepi;
PLAŽA: 50 m, prodnata;
NASTANITEV: SOBE: kopalnica/wc, sušilec za lase, telefon, SAT TV, mini bar, klima, pogled morje, balkon, sef v 
sobi;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: restavracija, menjalnica, možnost pranja perila, bar v hotelu, manjša soba za sestanke, saloni in terase za 
sprejem in koktejle, možnost uporabe fax-a, sef na recepciji, parkirišče;
športna ponudba: odprti bazen, savna, masaža, fitness klub; v bližini: smučanje na banani, otroško igrišče, odbojka 
na plaži, organizirani izleti z ladjo, najem kolesa, potapljanje, steze za sprehod in jogging:
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: krajše bivanje 20% POPUSTI: prvi otrok do 12.leta na dod.lež. brezplačno z doplačilom pavšala za večerjo 8€ 
na dan  , drugi otrok do 12.leta na drugem dod.lež. v sobi superior 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% popust, 

brezplačno do 12.leta
10% do 31.03.

ne spreglejte

V ceni tudi: 
brezplačna otroška posteljica

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Makarska - Valamar Sunny hotel Rivijera **

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/4/5 dni,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ 
na dan DOPLAČILA: krajše bivanje 15%, otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI: otroci do 2. leta brezplačno, prvi otrok 2-12  
brez ležišča brezplačno,  na dod.lež. 50% popust,  na osn.lež. do 12,leta 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust v 
družinski sobi 1/2+2: dva otroka do 14.leta na dod.lež. brezplačno z dvema odraslima

brezplačno do 14.leta

10% do 28.02.

LEGA: Makarska, do centra mesta 1,5 km
Plaža: 350 m do morja, prodnata plaža 50-200 m od hotela, ležalniki in senčniki za doplačilo
NASTANITEV: Sobe: sat TV, telefon, balkon, ventilator, mini hladilnik, kopalnica s tušem, wc
INTERNET: wi-fi brezplačno, internetni kotiček
STORITEV: all inclusive
OPIS: recepcija, trgovina s spominki, menjalnica, kongresna dvorana, kavarna s teraso
ŠPORTNA PONUDBA: teniški center z 10 igrišči za doplačilo, rokomet, košarkaško igrišče, nogomet, pešpoti in tekaške 
steze, aerobika, mini golf, večerni zabavni program, program aktivnosti in zabave za otroke in odrasle. Otroški klub za 
otroke 3-12 let, posebni programi: Gusarski dan, Olimpijski dan.
Program aktivnosti in zabave za odrasle: jutranja telovadba, raztezne vaje, pilates, tek, vaje za oblikovanje telesa, športna 
tekmovanja, aerobika, živa glasba,
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo)

IZENAČIMO
CENO
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Tučepi - hotel Laurentum ****
brezplačno do 12.leta

LEGA: Tučepi;
PLAŽA: 30 m, prodnata;
NASTANITEV: SOBE: prha/WC, klima, telefon, internet, SAT TV, minibar, sušilec za lase, sef, otroška posteljica (na 
zahtevo);
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk 
OPIS: parkirni prostor pri hotelu, lobby z recepcijo, restavracija, aperitiv bar, salon za masažo, kozmetični salon, 
bazen, pool bar; športna ponudba: športni center Slatina v Tučepih, le 5 minut peš od hotela Afrodita nudi raznovrstne 
športne aktivnosti za otroke in odrasle, tenis, nogomet, košarka, balinanje, nogomet na mivki, odbojka na mivki, 
namizni tenis, zunanji in otroški bazen, jacuzzi;
OPOMBE: parkirišče ob doplačilu; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 noči, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  1/1 na vprašanje, krajše bivanje 20%  POPUSTI: prvi otrok do 12.leta na dod.lež. brezplačno s plačilom pavšala 
za večerjo 8€ na dan,  drugi otrok do 12. leta na dod.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež 30% popust

Tučepi - Bluesun hotel Neptun ***, depandansa Maslinik ***

LEGA: v mirnem delu obdan z oljkami, 700 m od mesta;
PLAŽA: drobno prodnata, 50-150 m, primerna za najmlajše;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, balkon, SAT TV, telefon, klima, dodatno ležišče v sobah 1/2 ni možno;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive;
OPIS: klimatizirana restavracija, aperitiv bar, terasa za sončenje, whirlpool, savna, masaža, otroško igrišče, 
parkirišče; športna ponudba: zunanji bazen s sladko vodo (vodne atrakcije, jacuzzi), otroški bazen, whirpool, 
terasa za sončenje s senčniki in ležalniki (omejeno število), masaža; vodni športi, najem raznih čolnov, tečaji 
tenisa, košarke in nogometa;
OPOMBE: brezplačno javno parkirišče pri hotelu; domače živali niso dovoljene; primerno za družine; 
depandansa Maslinik je obnovljena.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: otroška posteljica 10€ 
na dan, za 1/1 sobo 50%  POPUSTI: en otrok  do 14. leta v sobi 1/2+1B brezplačno,  trije otroci do 14.leta v depandanski na 
3., 4, in 5. dod.lež. brezplačno, otrok do 14. leta na osnovnem ležišču 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust 

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: pijačo dobrodošlice, samopostrežni zajtrk, kosilo, večerjo, pozen zajtrk za zaspance in siesta prigrizki, čaj 
ob 1.00 uri, polnočni prigrizki, otroški prigrizki, domače alkoholne in brezalkoholne pijače: točeno pivo, in vino, točena soda, sokovi, kola, 
oranžada, tonik, žganje...), bar ob bazenu od 10.00 do 24.00 ure, 1 x tedensko dalmatinska večerja z zabavo, terasa z živo glasbo, a la carte 
restavracija Kaštelet, dnevna in večerna animacija 6 x tedensko, živa glasba ob bazenu 5 x tedensko, show cooking, 1 x tedensko Bluesun 
večerja, dnevna animacija za otroke, otroška diskoteka, uporaba sefa na recepciji, parkirišče (do zasedbe mest), aerobiko, vodno gimnatiko, 
namizni tenis, balinanje, biljard, pikado, šah, tečaj plesa, raziskovanje planine Biokovo, uporaba bazenov (ležalniki in senčniki do zasedbe), 

brezplačno do 14.leta

 AKCIJA 20%
28.05.-03.06.

depandansa Maslinikhotel Neptun

Tučepi - Vila Vinka ***

LEGA: Tučepi, v bližini hotela Alga ;
PLAŽA: prodnata, 200 m;
NASTANITEV: SOBE: na novo opremljene, prha/wc, SAT-TV, klima, hladilnik, nekatere balkon; sobe so bile 
prenovljene v letu 2019
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor 3 menijev, solatni in sladki bife;
OPIS: restavracija v sklopu Vile Vinka, kjer vam nudijo domačo hrano, bar s teraso; športna ponudba: otroško 
igrišče, športni center 300 m, vodni športi na plaži, sprehajalne poti;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene. 

5% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 noči, v sezoni ob sobotah min 7 noči TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ po osebi 
na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan DOPLAČILA: 1/1 soba 50%  POPUSTI: otrok 2-12 na dod.lež. otroci do 2.leta brezplačno ,
50% popust, tretja oseba na dod.lež 30% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 7€ na dan OPOMBE: v terminu 28.05.-11.06. in 
17.09.-01.10. cena vključuje nočitev z zajtrkom; doplačilo za večerjo ni možno

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

 AKCIJA 7=6
29.04.-11.06., 17.09.-22.10.

10% do 31.03.

10% do 31.03.

15% do 31.01.

velja v terminih 01.04.-22.07. in 20.08.-14.10. 
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Podgora - hotel Aurora ***

LEGA: ob obalnem sprehajališču, 5 minut hoje do centra mesta;
PLAŽA: prodnata, ležalniki in senčniki na plaži (doplačilo);
NASTANITEV: SOBE: klima, prha/wc, telefon, SAT-TV, balkon, dodatno ležišče je možno le v sobah s 
pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, v glavni sezoni enkrat tedensko dalmatinski večer ob živi glasbi;
OPIS: dnevni salon, aperitiv bar, bar ob bazenu, savna, klimatizirana restavracija, terasa, coctail bar, 
parkirišče; športna ponudba: zunanji in notranji bazen (zaprt julija in avgusta) s sladko vodo, vodni športi na 
plaži, teniško igrišče, možnost najem koles in potapljanja;
OPOMBE: hotel ima omejeno število parkirišč (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3 dni,TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,50€ na dan, otroci 12-18 0,75€, 
DOPLAČILA: za otroško posteljico 5€ na dan, parkirišče 8€ na dan, parkirišče pred hotelom 15€ na dan, krajše bivanje 30%,  
POPUSTI: , otrok od 6. do 12. leta 50% popust, otrok od 12. do 16. leta 30% popust, dva otrok do 6. leta na dod.lež. brezplačno
otroka do 6.leta z dvema odraslima 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust,odbitek za nočitev z zajtrkom 7€ po osebi na 
dan, OPOMBE: hotel ima omejeno število parkirnih mest, plačilo na licu mesta

brezplačno do 6.leta
10% do 31.03.

 AKCIJA 7=6
 03.04.-30.04., 17.09.-09.10.

Tučepi - hotel Bluesun Alga ****

LEGA: ob plaži, 250 m od centra mesta;
PLAŽA: drobno prodnata, tik ob hotelu, primerna za najmlajše;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, mini bar, sef, fen, prha/wc, wi-fi;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, picerija, slaščičarna, menjalnica, prodajalna časopisov, frizerski salon, dvigalo, 
otroško igrišče in igralnica, savna, masaža, whirlpool, kozmetični salon, parkirišče; športna ponudba: zunanji bazen z 
morsko vodo, notranji bazen, fitnes, kegljišče, tenis, izposoja koles, igrišče za nogomet, rokomet, odbojko, košarko, 
izposoja čolnov in jadralnih desk, šola potapljanja;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, krajše bivanje v sezoni na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: za polni penzion 14€ na dan, all inclusive 30€ po osebi na dan  POPUSTI: prvi otrok do 14.leta v sobi 1/2+1  
brezplačno, otrok do 14.leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, 

brezplačno do 14.leta

 AKCIJA 20%
07.05.-13.05., 28.05.-03.06.

Podgora - hotel Sirena ***

LEGA: Podgora, direktno na plaži, 100 m od centra mesta (v začetku Podgore s strani Makarske);
PLAŽA: prodnata;
NASTANITEV: SOBE: dvoposteljne z možnostjo dodatnega ležišča, prha/wc, SAT TV, mini bar, klima; sobe z 
dodatnim ležiščem so le na morsko stran; sobe na park stran imajo francoski balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor treh menijev s samopostrežnimi predjedmi, samopostrežno 
juho,solato in sladicami; 
OPIS: recepcija, restavracija, zunanji bazen, aperitiv bar; v bližini več trgovin, restavracij in prodajalna 
spominkov; športna ponudba: vodni športi: pedalini, sandolini, najem čolnov, koles; ostala športna ponudba v 
sklopu ostalih hotelov;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; 

brezplačno do 4.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ na dan, DOPLAČILA: za bivanje manj kot 3 dni 20%, parkirišče na mestnem parkirišču (varovano z videonadzorom) 10€ na 
dan, POPUSTI: , 4-7 let na dod.lež. 50% popust, 7-12 na dod.lež. 30% otrok do 4.leta na dod.lež. v sobi 1/2+1 brezplačno 
popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust  

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

10% do 31.03.

15% do 31.01.

velja v terminih 01.04.-22.07. in 20.08.-29.10. 
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Živogošče - hotel Tui Blue Adriatic Beach Resort ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: za krajše bivanje od 3 dni 20% 
doplačilo OPOMBE: hotel ne sprejema otrok mlajših od 16 let

LEGA: na prodnati plaži, nedaleč od mesta Živogošče, Igrane, 20 km do Makarske;
PLAŽA: prodnata;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, klima, balkon ali terasa, SAT-TV, sef, avtomat za kavo ali čaj, mini bar (doplačilo);
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive, glejte podroben opis
cooking«, lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače v času obrokov in v barih od 10h do 24h, ležalniki in senčniki 
ob zunanjem bazenu in na plaži
OPIS: restavracija, dalmatinska grill restavracija, loby bar, bar ob bazenu, nočni bar, terasa na prostem, 
parkirišče; športna ponudba: zunanji bazen z ogrevano sladko vodo, spa center: savna, razni kozmetični in 
sprostitveni tretmaji, manjša telovadnica, vodni športi na plaži;
OPOMBE: hotelsko parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; nekdanji hotel Nimfa, ki je bil v letu 2014 
v celoti obnovljen; hotel je namenjen samo starejšim od 16.let

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo; show cooking z bogato izbiro hrane; lokalne brezalkoholne in 
alkoholne pijače v času obrokov ter v barih od 10.00 do 24.00 ure, pijačo v minibaru, ležalnike in senčnike ob bazenu in ob plaži do 
zasedbe 

Živogošče - mobilne hišice kamp Dole ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 3/5/7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta, 
DOPLAČILA: kavcija za morebitno škodo 100€ / za chalet 50€, ki se v primeru nepoškodovane 
hišice vrne, komplet dvojne posteljnine 24€, enojna posteljnina 12€, komplet brisač 4€ po osebi, 
točno določena mobilna hiška 20€, krajše bivanje 10%, končno čiščenje 40€ na licu za hišico LUX 
in 50€ za hišico XLINE, klima v chalet 7€ na dan  OPOMBE: posteljnino in brisače lahko prinesete 
s seboj, v nasprotnem primeru vam je oboje na licu mesta na voljo le ob doplačilu

LEGA: Živogošče

PLAŽA: prodnata; 150m

NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/4+2 hišica lux: velika 24 m2; za 4 odrasle osebe in 2 otroka do 12 let, spalnica z veliko 
posteljo, druga spalnica z dvema ločenima posteljama, osrednji prostor s kuhinjo in sofo na razteg, klima, kopalnica, 
pokrita terasa z vrtno garnituro, parkirišče za 1 avtomobil; 1/4+2 hišica grand lux: velika 32 m2, ima pokrito teraso z vrtno 
garnituro, spalnica z veliko posteljo, druga spalnica z dvema ločenima posteljama, dnevna soba/kuhinja s sofo za dve 
osebi, 2 kopalnici, klima, parkirišče za 1 avtomobil; hišice so v eni liniji nad klifom in je potrebno iti do plaže okrog cca 150 m

STORITEV: najem mobilne hišice

OPIS: recepcija s snack barom, samopostrežna trgovina, tržnica, tenis igrišča, prodaja spominkov, trafika, fast-food

ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži

OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo)

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

35% do 31.01.
01.05.-19.05.

30% do 31.01.
20.05.-15.06.

IZENAČIMO
CENO

Podgora - Villa Sirena ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan  DOPLAČILA: za 
krajše bivanje od 3 dni 20% doplačilo

LEGA: 400 m do mesta Podgora
PLAŽA: prodnata 400 m
NASTANITEV: APARTMAJI: dnevno bivalni prostor s kuhinjsko nišo, kopalnica, SAT TV, klima balkon/terasa  
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja, možnost polpenziona v bližnjem penzionu ali v hotelu Sirena
OPIS: novo zgrajena apartmajska hiša z več apartmaji leži na zelo mirni lokaciji, vstran od glavne mestne 
promenade v apartmajski hiši je več apartmajev istega tipa; 250 m do prve trgovine in restavracije; 
OPOMBE: brezplačno parkirišče
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Gradac - hotel in dep. Labineca ***

LEGA: na obrobju Gradaca, v mirnem delu, tik ob morju;
PLAŽA: čudovita, delno prodnata, neposredno ob hotelu, primerna tudi za najmlajše;
NASTANITEV: SOBE: (hotel): klima, telefon, SAT-TV, kad/wc, balkon, pogled na morje, (depandansa): sobe standard ali 
premium; v ceniku so navedene sobe standard, ki so tipa: klima, SAT TV, kad/wc, balkon; sobe premium na vprašanje, 
ki se razlikujejo za dnevni prostor - večjo kvadraturo;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive;
OPIS: restavracija s teraso, bar, TV soba, igralnica, dvigalo, parkirišče; športna ponudba: zunanji bazen s sladko vodo in 
teraso za sončenje, otroški bazen, tenis, jadranje na deski, smučanje na vodi, banana, šola potapljanja;
OPOMBE: hotelsko parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA: za enoposteljno sobo 40%, otroška posteljica 5€ na dan, mini hladilnik 5€ na dan, sef 3€ na dan, varovano 
parkirišče 10€ na dan, krajše bivanje 20% POPUSTI: prvi otrok do 3.leta na dod.lež, prvi otrok 3-7. na dod.lež. v 1/2+1 in drugi 
otrok v 1/2+2 brezplačno s plačilom pavšala 5€ na dan, prvi otrok 7-14 v 1/2+1 in drugi otrok v 1/2+2 brezplačno s plačilom 
pavšala 10€ na dan, do 12.leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba 10% popust 

brezplačno do 14.leta
10% do 31.03.

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, dalmatinska večerja 1 x tedensko, popoldanski prigrizki - kava (16.00-17.00.), pri kosilu vključene brezalkoholne pijače ter točeno pivo ter vino, 
domače alkoholne in brezalkoholne pijače (10.00-23.00) v baru, polnočni prigrizek, ležalniki in senčniki ob bazenu, uporabo igrišč (tenis, odojka, košarka), pikado, balinanje, nam.tenis, mini golf, animacija za odrasle 
in otroke, živa glasba 4 x tedensko
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Zaostrog - naselje Dalmacija ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 7 dni, v sezoni ob sobotah TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan , otroci 12-18 0,70€ na 
dan  DOPLAČILA: kosilo 6€ na dan, parkirišče 3€ na dan,   POPUSTI:  otrok 3- 18  let prvi otrok do 3.leta brezplačno na dod.lež,
50% popust,  20% popust, na drugem dod.lež: do 18.leta 50% popust, 13-18 30% popust, odrasla oseba 20% popust 

LEGA: Zaostrog, 35 km južno od Makarske
PLAŽA: peščena, prodnata, 20 do 400 m od plaže
BUNGALOVI: bungalovi za 2-4 osebe do 20 m od morja; zakonska postelja, dve nadstropni postelji za otroke, kopalnica,  
balkon/terasa SAT TV, klima; 
SOBE: do 30 m od morja, večinoma dvoposteljne, nekatere tudi triposteljne: kopalnica SAT TV,klima balkon 
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja 2 menija s samopostrežnimi juhami, solatnim bifejem in sladicami
OPIS: avtokamp se nahaja na čudoviti lokaciji vsega 20 m od morja. Obsega 6 fiksnih objektov, ki so urejeni v sobe, 18 novih, 
lesenih bungalovov. V avtokampu je recepcija, več restavracij (nacionalna in mednarodna), trgovina in trafika. V recepciji 
vam je na voljo internet točka, wi-fi točka (doplačilo), v naselju bo v sezoni organizirana tudi animacija za otroke in odrasle, 
ribarski večeri, karaoke, nagradne igre …
ŠPORTNA PONUDBA: številni vodni športi, možnost najema koles, namizni nogomet, vrtnbi šah, pikado … 

brezplačno do 3.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

5% do 30.04.

IZENAČIMO
CENO

Igrane - hotel TUI Blue Makarska ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 3 dni, v sezoni ob sobotah TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: za krajše 
bivanje od 3 dni 20% doplačilo OPOMBE: hotel ne sprejema otrok mlajših od 18 let

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo; show cooking z bogato izbiro hrane; lokalne brezalkoholne in 
alkoholne pijače v času obrokov ter v barih od 10.00 do 24.00 ure, ležalnike in senčnike ob bazenu in ob plaži do zasedbe 

LEGA: popolnoma obnovljen hotel v letu 2014/2015 se nahaja v majhnem ribiškem mestu Igrane, ob 1,5 
km dolgi prodnati plaži, 300 m od centra in 16 km od Makarske;
PLAŽA: 20 m; prodnata, kamnita, betonske ploščadi;
NASTANITEV: SOBE: moderno opremljene, prostorne, klimatizirane, SAT-TV, telefon, sef, mini bar, 
kopalnica s prho/wc, WLAN/WI-FI, balkon ali terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja) 
OPIS: idiličen, prijeten in moderno obnovljen hotel, ki sprejema samo odrasle osebe nad 18 let; 
priporočamo ga vsem, ki so željni miru, razvajanja, prijetnih sprehodov in izvrstne ponudbe; gostom je na 
voljo recepcija, restavracija, bari v sklopu hotela, dvigalo, wi-fi, dva zunanja bazena, ležalniki ob bazenu in 
na plaži, sef na recepciji (doplačilo), fitness, wellness
(sauna, masaže, lepotni tretmaji), glasbeni večeri, animacije;
OPOMBE: hotelsko parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

35% do 31.01.
15.04.-19.05.

30% do 31.01.
20.05.-15.06.
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Gradac - hotel Laguna **, depandansa Laguna **

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 1/4 dni, TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA: all inclusive light: 12€, za single use 18€ na dan, krajše bivanje od 4 dni 20%, parkirišče 5€ na dan, otroška 
posteljica 3€ na dan, hladilnik 5€ na dan POPUSTI: otrok do 3. leta brezplačno, prvi otrok od 3. do 12. leta na dod.lež.  
brezplačno, drugi otrok od 2. do 12. leta na dod.lež. 50% popust, otrok od 2. do 12. leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na 
dod.lež. 10% popust, 

LEGA: nahaja se v starem ribiškem mestu Gradac, na ekskluzivni Makarski rivieri; hotel stoji tik ob eni 
najdaljših plaž na Hrvaškem, obkrožajo pa ga negovani vrtovi in palme;
PLAŽA: prodnata, primerna za otroke;
NASTANITEV: SOBE: imajo pogled na morje, kad/WC, sušilec za lase, sat. TV, telefon, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost doplačila za all inclusive
OPIS: recepcija, restavracija, sef, 2 dvigali, cafe bar, aperativ bar, terasa, TV salon, menjalnica, prodajalna 
spominkov, parkirišče; športna ponudba: tenis, potapljaški center;
OPOMBE: hotelsko parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

brezplačno do 12.leta
10% do 31.03.
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Drvenik - hotel Bella Vista ****

LEGA: v zgornjem zalivu Drvenika, v bližini cerkve sv. Jere;
PLAŽA: peščena;
NASTANITEV: SOBE: 33 sob in 17 apartmajev: kopalnica z WC-jem, SAT TV, sef, telefon, internetni priključek, klima, 
balkon; economy sobe nimajo balkona in so obrnjene na park stran
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, bar, Wellness center Bella Vista (finska savna, whirlpool, turška kopel, masaže, aromaterapije), 
konferenčna dvorana; športna ponudba: fitnes, v bližini hotela; igrišča za tenis, košarko, odbojko, najem koles, 
skuterjev in čolnov, center vodnih športov, kanu in rafting na Cetinji;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče pri hotelu; hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan 
DOPLAČILA: za krajše bivanje 30%, polni penzion 15€, otroška posteljica gratis do 2.leta, nad 2 leti 6€ na dan  POPUSTI: otroci 
do 3.leta brez uslug brezplačno, prvi otrok od 3. do 7.leta na dod.lež. brezplačno s plačilom pavšala 7€ na dan, , otrok od 7. 
do 12.leta na dod.lež. 50% popust, na osn. lež 40% popust od 3. do 7.leta, od 7. do 12. leta 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 
20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan

brezplačno do 7.leta 10% do 15.05.

Drašnice - hotel Beach *** brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 7 noči, krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan po osebi otroci 
12-18 let 0,70€ po osebi  DOPLAČILA: otroška posteljica 7€ na dan  POPUSTI: otroci do 3.leta brez uslug brezplačno, prvi 
otrok do 12. leta  na dod.lež. v sobi 1/2+1 brezplačno, plača pavšal 10€ na dan, dva otroka do 12.leta v sobi 1/3+1 brezplačno 
z doplačilom pavšala 10€ na dan in dodatnim pavšalom za 2.otroka 25€ na dan

LEGA: ob plaži v kraju Drašnice

PLAŽA: prodnata, skalnata, 30m
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE: hotel: prha/wc, SAT TV, klima, nekatere pogled na morje; DEPANDANSE: sobe v 
bungalovih: prha/kad, wc, SAT TV, majhna kuhinja, klima, balkon, nekatere pogled na morje
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor treh menijev
OPIS: hotel in depandanse; restavracija, recepcija, bar, terasa, ležalniki in senčniki na plaži (doplačilo)
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži, organizirani izleti na bližnje otoke
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo), depandansa z bungalovi je oddaljena od 
hotelskega dela 100 m; 

velja za min 7 noči v terminu 18.06.-27.08.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

Gradac - Podaca - TN Morenia ****
brezplačno do 7.leta

20% do 31.12

15% do 31.01.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,65€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,85€ DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan, single use na vprašanje 70%, krajše bivanje do 3 noči 10%, 1-2 noči 20%  
POPUSTI: drugi otrok do 7.leta v suiti 70% popust, 7- otrok do 2.leta brez storitev brezplačno, prvi otrok do 7.leta brezplačno, 
12 50% popust v sobah in 60% v suitah, 12-18 30% popust v sobah in 40% v suitah, tretja oseba v suitah 10% popust; na osn.lež. do 
7.leta 30% popust, 7-12 v sobah 20% popust, v suitah 2-12 50% popust, 12-18 v sobah 10% popust in v suitah 30% popust

LEGA: Podaca
PLAŽA: 10m, betonska, prodnata
SOBE: prha, sušilnik za lase, hladilnik, SAT TV, klimatska naprava (centralna regulacija), sef, balkon ali terasa
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: all inclusive (samopostrežni zajtrk, kosilo, večerja, neomejene alkoholne in brezalkoholne pijače (7-24), 
prigrizke (16-17)
OPIS: hotelski kompleks z glavno zgradbo in 9 depandansami. 111 sob v glavni stavbi in 72 sob v depandansah; 
Restavracija z show cooking programom v dveh etažah s teraso, snack bar ob bazenu, recepcija, dvigalo, igralnica, 
zunanji bazen s sladko vodo v velikosti 78m2, bazen "fun pool" v velikosti 112,2, otroški bazen v velikosti 21m2, fitness,  
pralnica perila, parkirišče, mini klub za otroke, klub za mladostnike "teeen lounge), zunanje otroško igrišče,
ŠPORTNA PONUDBA: vodni športi in športi na kopnem
OPOMBA: domače živali niso dovoljene, parkirišče (doplačilo)

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, pijačo v all inclusive baru med 7.00 in 24.00 uro (izbrane alkoholne
in brezalkoholne pijače), prigrizki (pecivo, čaj,slani prigrizki) med 16.00 in 17.00 uro, uprabo igrišč,  zunanjih bazenov, ležalnike in senčnike4

10% do 31.03.
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Pelješac - Trpanj - hotel Faraon ***

LEGA: Trpanj na polotoku Pelješcu, 200 m od centra mesta;
PLAŽA: 20 m, prodnata;
NASTANITEV: SOBE: kad/wc, balkon, telefon, SAT-TV, klima;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive: samopostrežni zajtrk, kosilo, večerja, pijača pri obrokih, popoldanski prigrizki, 
domače pijače, senčniki in ležalniki ob bazenu, animacija za otroke, otroški klub, namizni tenis, pikado;
OPIS: restavracija, bar, terasa, menjalnica, TV soba, zunanji bazen s sladko vodo, bazen za otroke, bar na 
bazenu; športna ponudba: namizni tenis, pikado;
OPOMBE:zasebno parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; trajektna linija Ploče Trpanj.

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk od 7.00 do 10.00 ure, samopostrežno kosilo od 12.30 do 14.00 ure, samopostrežna 
večerja od 10.00 do 20.30 ure, pijača pri obrokih (rdeče in belo vino, pivo, sokovi), domače alkoholne in brezalkoholne pijače (žgane, pivo, 
rdeče in belo vino, sokovi, voda) od 10.00 do 22.00 v all inclusive baru, popoldanski prigrizki, kava in čaj (16.00 do 17.00), senčniki in ležalniki 
ob bazenu do zasedbe prostih mest, 6 x tedensko animacija za otroke in odrasle, otroški klub za otroke od 3. do 16. leta, namizni tenis, 

brezplačno do 14.leta
10% do 31.03.

Hrvaška - Dalmacija
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Pelješac - Perna - mobilne hišice Perna ****
15% do 01.04.

10% do 01.05.

 AKCIJA 7=6, 14=12
22.05.-26.06., 28.08.-30.09.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, v sezoni min 5/7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA (na 
licu) : prijava gosta ob prihodu 2€ po osebi, končno čiščenje 35€, kavcija za morebitno škodo 100€, domače živali 8€ na dan, 
otroška posteljica 5€ na dan

Pelješac - Orebič - hotel Orsan by Aminess *** brezplačno do 14.leta
10% do 31.03.

LEGA: blizu prodnate plaže, samo 800 m od mesta, pogled na Korčulo;
PLAŽA: 20 m, prodnata, možnost koriščenja ležalnikov in senčnikov do zasedbe mest
NASTANITEV: dvoposteljna soba z balkonom, možnost pomožnega ležišča; opremljenost sob: kopalnica s tušem, fen, 
klima, SAT TV, telefon, wi-fi; nekatere obrnjene na morsko stran; nekaj družinskih sob;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive light: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; ob večerji vključena pijača;
OPIS: hotel je v celoti klimatiziran; recepcija, restavracija, aperitiv bar, kavarna, prodajalna spominkov; zunanji bazen z 
morsko vodo v velikosti 100 m2; brezplačna uporaba ležalnikov in senčnikov ob bazenu; športna ponudba: namizni tenis, 
tenis, izposoja koles, odbojka na mivki, otroško igrišče, otroška animacija;
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, 2/3/4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA:  krajše bivanje 20% 
POPUSTI:  v ostalih  otrok 7.leta  na dod.lež. v brezplačno, v času trajanja akcij otrok do 14.leta na dod.lež. brezplačno,
terminih 7-14 50% popust na dod.lež, na osn.lež. do 7.leta 50%popust, 7-14 25% popust, tretja oseba 20% popust, dva otroka do 
14.leta v sobi 1/2+2 vsak 50% popust, odbitek za polpenzion 5€ po osebi na dan

 AKCIJA 10% popust
02.05.-26.05., 06.06.-16.06., 17.09.-01.10.

LEGA: na polotoku Pelješac, v kraju Orebič

PLAŽA: 100 m peščena,prodnata
MOBILNE HIŠICE: MH 24m2: dve spalnici, kopalnica, dnevni prostor in pokrita terasa; MH 32m2: dve spalnici, 2 
kopalnici, dnevni prostor, pokrita terasa; hišice premium so bližje morju z enako opremo.
STORITEV: najem mobilne hišice
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi, izleti z čolnom ali avtobusom na sosednje otoke (Korčula, Elafitski otoki, otok 
Mljet)
OPOMBE: domače živali niso dovoljene; cena vključuje porabo elektrike, vode, plina, klimo, brisače in posteljnino.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

15% do 31.01.

IZENAČIMO
CENO

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 4 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 
0,70€ DOPLAČILA: za enoposteljno sobo 40%, otroška posteljica 5€ na dan, mini hladilnik 5€ na dan, sef 3€ na dan, varovano 
parkirišče 10€ na dan, krajše bivanje 20% POPUSTI: prvi otrok do 3.leta na dod.lež, prvi otrok 3-7. na dod.lež. v 1/2+1 in drugi 
otrok v 1/2+2 brezplačno s plačilom pavšala 5€ na dan, prvi otrok 7-14 v 1/2+1 in drugi otrok v 1/2+2 brezplačno s plačilom 
pavšala 10€ na dan, do 12.leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba 10% popust 

Dvenik - hotel Ivando **** brezplačno do 12.leta

CENO

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, krajše bivanje na vprašanje,   TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po 
osebi na dan, otroci 12-18 let 0,70€ DOPLAČILA: kosilo 15€ na dan, otroška posteljica 10€ na dan  POPUSTI: prvi otrok do 4.leta  
v vseh tipih sob brezplačno, prvi otrok z dvema odraslima 4-12 na dod.lež. v sobi family brezplačno, drugi otrok 4-12 z 
dvema odraslima v sobi family 1/2+2 brezplačno, otroci in odrasli nad 12 let v sobi 1/2+1 doplačilo 35€ na dan in 29€ v sobi 1/2+2 

LEGA: Drvenik - Gornja Vala, 2 km od centra mesta
PLAŽA: plaža Gornja Vala je oddaljena 100 m; plaža Drvenik 150 m; prodnata, skalnata 
NASTANITEV: SOBE: sobe se nahajajo v glavni zgradbi in v depandansi; dvo-, tri- in štiriposteljne sobe, 
klimatizirane, kopalnica (prha/wc), SAT TV, mini bar, balkon s pogledom na morje
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: polpenzion; samopostrežni zajtrk, večerja izbor menijev
OPIS: recepcija, restavracija, restavracija na plaži, bar; možnost vodnih športov, izleti z ladjico
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene
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Pelješac - Orebič - hotel  in casa Aminess Bellevue ****

LEGA: v borovem nasadu, 500 m od Orebiča (sprehajalna pot) neposredno ob morju;
PLAŽA: prodnata, 20 m;
NASTANITEV: SOBE: (hotel): klima, SAT-TV; prha/wc, delno balkon; možnost dodatnega ležišča;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive light (samopostrežni zajtrk, kosilo, večerja, pijača pri obrokih);
OPIS: klimatizirana restavracija, aperitiv bar, TV salon, velika terasa s plesno glasbo, otroški kotiček; športna 
ponudba: zunanji bazen, otroški bazen, 4 teniška igrišča, balinišče, igrišča za odbojko, otroško igrišče, izposoja koles 
in skuterjev;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; objekta sta bila v letu 2015 v celoti obnovljena.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, 2-4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA:  krajše bivanje 20% 
POPUSTI:  v ostalih  otrok 7.leta  na dod.lež. brezplačno, v času trajanja akcij otrok do 14.leta na dod.lež. brezplačno,
terminih 7-14 50% popust na dod.lež, na osn.lež. do 7.leta 50%popust, 7-14 25% popust, tretja oseba 20% popust, odbitek za 
polpenzion 5€ po osebi na dan, odbitek za nočitev z zajtrkom 10€ po osebi na dan 

brezplačno do 14.leta

ALL INCLUSIVE LIGHT VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežno večerjo, pijačo med 
kosilom in večerjo (pivo, rdeče in belo vino, sok, mineralna voda)

Pelješac - Orebič - Aminess grand Azur **** (ex hotel GH Orebič) brezplačno do 14.leta

LEGA: na polotoku Pelješac v kraju Orebič;
PLAŽA: 50 m, prodnata, peščena, delno skalnata, možnost najema ležalnikov in senčnikov;
NASTANITEV: SOBE: prha/WC, sušilec za lase, telefon, SAT TV, klima, sef, nekatere z balkonom;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive light; samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja s pijačo pri obrokih
OPIS: internet cafe, menjalnica, trgovina s spominki, konferenčna soba, mini klub za otroke, dvigalo, terasa; 
ŠPORTNA PONUDBA: bazen, otroški bazen, namizni tenis, odbojka na mivki, tenis, igrišče za nogomet in košarko, 
tenis, francoski bowling;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/4 dni, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  POPUSTI: prvi otrok do 7.leta na 
dod.lež. brezplačno, v času trajanja posebnih akcij prvi otrok do 14.leta brezplačno,  otrok  od 7. do 14. leta 50% popust, na 
osn.lež.do 7. leta 50% popust, 7-14 na osn.lež. 30% popust, dva otroka do 14.leta v svoji sobi 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 
20% popust, odbitek za polpenzion 5€ po osebi na dan, za nočitev z zajtrkom 10€ na dan

ALL INCLUSIVE LIGHT VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, pijačo pri obrokih (vino, pivo, sok, voda) 
senčniki in ležalniki do zasedbe mest, animacijo, otroški klub za otroke od 4. do 12.leta, balinanje, namizni tenis, uporaba 
športnih objektov (košarka, odbojka, nogomet)

 AKCIJA 10% popust
02.05.-26.05., 06.06.-16.06., 17.09.-01.10.

Pelješac - Orebič - Aminess Bellevue Village **** brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, 2-4 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA:  krajše bivanje 20% POPUSTI: 
otrok 7.leta  na dod.lež. v brezplačno, v času trajanja akcij prvi otrok do 14.leta brezplačno, otrok 7-14 50% popust na dod.lež, 
na osn.lež. do 7.leta 50%popust, 7-14 25% popust, dva otroka do 14.leta v sobi 1/2+2 vsak 50% popust, tretja oseba 20% popust, 
odbitek za polpenzion 5€ po osebi na dan, za nočitev z zajtrkom 10€ na dan po osebi  

LEGA: v borovem gozdu, 600 m od centra Orebića, do katerega vodi promenada ob morju;
PLAŽA: 20 m; drobno prodnata, delno peščena in kamnita;
NASTANITEV: skupno 32 sob različnih velikosti, ki so bile obnovljene v letu 2015/2016; vse sobe so klimatizirane in 
opremljene s kopalnico, SAT-TV, brezžičnim internetom, sefom, mini barom, kavnim avtomatom, balkonom ali teraso;
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: all inclusive light; samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; ob večerji vključena pijača;
OPIS: Vile Bellevue so bivši apartmaji Bellevue in se nahajajo ob popolnoma obnovljenem hotelu Bellevue; v sklopu hotela 
se nahaja: recepcija, restavracija, aperitiv bar, TV salon, terasa, zunanji bazen in otroški bazen s sladko vodo, ležalniki ob 
bazenu (do zasedbe mest), igrišča za tenis, namizni tenis, balinanje, otroška animacija, glasbeni večeri, brezplačno 
parkirišče; v bližini možnost izposoje koles in raznih vodnih rekvizitov;
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

15% do 31.12.

 AKCIJA 10% popust
02.05.-26.05., 06.06.-16.06., 17.09.-01.10.

IZENAČIMO
CENO

10% do 28.02.

15% do 31.12.

10% do 28.02.

15% do 31.12.

10% do 28.02.

 AKCIJA 10% popust
02.05.-26.05., 06.06.-16.06., 17.09.-01.10.

ALL INCLUSIVE LIGHT VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežno večerjo, pijačo med 
kosilom in večerjo (pivo, rdeče in belo vino, sok, mineralna voda)
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Pelješac - Orebič - Vila Jelena ***

Otok Korčula - mobilne hišice Marco Polo village *** 10% do 01.04.

 AKCIJA 7=6, 14=12
15.05.-12.06., 04.09.-30.09.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA (na licu) : prijava gosta ob 
prihodu 2€ po osebi, končno čiščenje 30€, kavcija za morebitno škodo 100€, domače živali 8€ na dan

Pelješac - vila Maris ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: krajše bivanje 30%, 
kavcija za apartma 1/4+1 150€ ob prihodu, ki se vrne v primeru nepoškodovanega apartmaja, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: domača žival 5€ na 
dan, krajše bivanje 30%, končno čiščenje 20€ po apartmaju na licu, OPOMBE: lastnik lahko zahteva kavcijo cca 150€, ki se ob 
odhodu vrne

LEGA: Orebić

PLAŽA: prodnata, 60m
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: APARTMAJI:1/2APP studio: enoprostorski apartma; dnevni prostor z ležiščem za dve osebi, 
kuhinja, kopalnica, klima, SAT TV, balkon; 1/2+2APP: spalnica, dnevni prostor s kavčem za dve osebi, kuhinja, 
kopalnica, klima, SAT TV, balkon; 1/4+1APP: dve spalnici, dnevni prostor, kuhinja, kopalnica, klima, SAT TV, 
balkon; 
STORIEV: najem apartmaja
OPIS: Apartmaji se nahajajo na prijetni, mirni lokaciji, cca. 150m od restavracija, cca. 150m od caffe bara in cca. 
150m od trgovine
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče

LEGA: v kampu Kalac; kamp se nahaja cca 2,5 km od samega mesta Korčula in samo 300 metrov od trajektnega 
pristanišča Dominče
PLAŽA: cca 200 m; deloma peščena deloma mivkasta; urejene betonske ploščadi za sončenje
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/4+2 hišica: mobilne hiške velikosti 32 m2, 2 spalnici, 2 kopalnici, dnevna 
soba s kuhinjo in kavčem na razteg, SAT TV, klima, terasa, parkirišče
STORITEV: najem mobilne hišice
OPIS: 2 restavraciji, konoba, bar na plaži, trgovina, bar ob morju in picerija, na plaži pa omogočajo najem 
ležalnikov, senčnikov,
ŠPORTNA PONUDBA: najem koles, motornih skuterjev in čolnov. V sklopu turističnega naselja so teniška 
igrišča, potapljaški center, animacija
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo)

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

LEGA: Orebić; 800m iz centra mesta
PLAŽA: prodnata, peščena; 70m
INTERNET:brezplačen wi-fi
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2APP studio: enoprostorski apartma; dnevni prostor z ležiščem za dve osebi, 
kuhinja, kopalnica, SAT TV, klima, balkon; 1/2+2APP: spalnica, denvni prostor z ležiščem za dve osebi, 
kuhinja, kopalnica, SAT TV, klima, balkon
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: Apartmaji se nahajajo na prijetni, mirni lokaciji cca. 800m iz centra mesta. Od najbližje trgovine so 
oddaljeni cca. 300m, restavracije cca. 300m, caffe bara cca. 150m
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: brezplačno parkirišče

Korčula - Korčula - Amines Port 9 Residence (ex apartmaji) ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan . min 3 dni, v sezoni min 5 dni  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ na dan, otroci 12-18 let 
0,95€ na dan DOPLAČILA: manjše domače živali do 15 kg - 10€ na dan ,  krajše bivanje 20% 

10% do 31.03.

 AKCIJA 7=6, 14=12
24.04.-18.06., 04.09.-17.10.

LEGA: TN Bon Repos, v bližini trajektne luke, 3 km od centra mesta Korčula, bivši apartmaji Bon Repos, 
popolnoma prenovljeni v letu 2015;
PLAŽA: prodnata, 50 do 100 m, FKK otok Badija 10 min vožnje;
NASTANITEV: APP: (1/2+2 APP): dvoposteljna soba, dnevni prostor z raztegljivim kavčem za dve osebi, 
kuhinjska niša, SAT-TV, telefon, prha/wc, klima, wi-fi, balkon ali terasa; (1/3+2 APP): dvoposteljna soba z 
dodatnim ležiščem, dnevni prostor z raztegljivim kavčem za dve osebi, kuhinjska niša, SAT-TV, telefon, 
prha/wc, klima, wi-fi, balkon ali terasa;(1/4+2 APP): dve dvoposteljni sobi, dnevni prostor z raztegljivim 
kavčem za dve osebi, kuhinjska niša, SAT-TV, telefon, prha/wc, klima, wi-fi,balkon ali terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmajev;
OPIS: apartmaji so v nadstropnih hiškah v borovem gozdičku, v vsaki stavbi po štirje apartmaji; v naselju več 
restavracij, trgovina, gostilne, parkirišče; športna ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, pestra športna 
ponudba: tenis, namizni tenis, otroško igrišče, mini golf, možnost izposoje športnih rekvizitov;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo); brisače zamenjajo 2 x tedensko, 
posteljnino 1 x tedensko. 

15% do 28.02.
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Korčula - Korčula - Aminess Port 9 hotel **** brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan min 3-5 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ na dan, otroci 12-18 0,95 na dan  
DOPLAČILA: single use  50% v prvih dveh sezonah, v zadnjih dveh 75%, krajše bivanje 20%  POPUSTI: prvi otrok do 7.leta 
brezplačno, v času trajanja posebnih akcija en otrok do 14.leta na dod.lež. brezplačno, otrok 7-14. na dod.lež. 50% popust, 
otrok do 7.leta na osn.lež. 50% popust, 7-14 na osn.lež. 30% popust, dva otroka v svoji sobi do 14.leta 30% popust, tretja oseba na 
dod.lež. 30% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan

LEGA: otok Korčula, 3 km od starega dela mesta Korčula, bivši hotel Bon Repos;
PLAŽA: 50 - 100 m, prodnata, betonska, skalnata, t.i. »plaža školjk«; možnost najema ležalnikov in 
senčnikov;
NASTANITEV: vse sobe s SAT TV, klimo, mini barom, sefom: standard soba z balkonom, velikosti 18 - 20 m2 
vse kopalnice imajo tuš ali kad; superior soba z balkonom ali teraso, velikosti 23-27 m2, vse kopalnice imajo 
kad;  družinska soba z balkonom ali teraso, velikosti 31-36 m2, 2 ločeni spalnici, vsaka s svojo kopalnico;  
junior suite z balkonoma ali teraso velikosti od 28-35 m2, kopalnica s kadjo; sestavljen iz spalnice, ločene 
dnevne sobe s kavčem na razteg;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV:  samopostrežni zajtrk in večerja 
OPIS: Port 9 Resort je sestavljen iz pet paviljonov, kompleksa restavracije in recepcije; 2 samopostrežni 
restavraciji, a la carte restavracija, bar, bar na plaži, bar pri bazenu, vitality bar, konoba lanterna, gril bar na 
plaži; športna ponudba, zabava in animacija: zunanji bazen, 2 tenis igrišči, shramba za kolesa, možen najem 
koles, najem kanuja in drugih plovil na plaži, terasa z glasbo v živo (od junija do septembra), animacija- mini 
klub za otroke od 4.-14. let, tematske delavnice za otroke, mini botanični vrt, fitnes na odprtem;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali so dovoljene.

10% do 31.03.

15% do 28.02.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

 AKCIJA 10%
20.05.-26.05., 06.06.-16.06., 25.09.-09.10.

 AKCIJA 10% popust-upokojenci 65+
do 18.06 in od 17.09.

Korčula - Korčula - hotel Liburna ****

LEGA: s pogledom na stari del Korčule, 500 m od starega mestnega jedra;
PLAŽA: skalnata, betonska, prodnata, 20 m; 15 min vožnje z ladjico do nudistične plaže na otoku Badiju;
NASTANITEV: SOBE: prha, WC, SAT TV, klima, sef, mini bar, superior sobe z balkonom in pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi v hotelskih sobah;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: klimatizirana restavracija, apertiv bar, sobna strežba (7h-22h), plesna terasa, TV salon, prodajalna spominkov, 
možnost pranja perila in uporabe faksa, dvigalo, menjalnica, sef na recepciji, masaža, kozmetični in frizerski salon, 
rent-a-car; parkirišče, restavracija na plaži; športna ponudba: zunanji bazen, 2 teniški igrišči, mini golf, balinišče, 
namizni tenis, biljard, v bližini fitnes center, izposoja koles, vodni športi;
OPOMBE: privatno parkirišče pri hotelu (doplačilo); domače živali so dovoljene (doplačilo);  hotel je v letu 2014 v 
celoti obnovljen.

brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan  min 2/4 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ na dan, otroci 12-18 let 0,95€ na dan  
DOPLAČILA:  single use prve tri sezone 50%, dve najvišji 75%,  krajše bivanje 20% POPUSTI: prvi otrok do 7.leta brezplačno, v 
času trajanja posebnih akcij en otrok do 14.leta na dod.lež. brezplačno, otrok 7-14. na dod.lež. 50% popust, otrok do 7.leta na 
osn.lež. 50% popust, 7-14 na osn.lež. 30% popust, dva otroka v svoji sobi do 14.leta 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% 
popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan

 AKCIJA10%
02.05.-26.05., 06.06.-16.06., 25.09.-30.10.

 AKCIJA 10% popust-upokojenci 65+
do 18.06 in od 17.09.

10% do 31.03.

15% do 28.02.

Korčula - Lumbarda - hotel Lumbarda ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan  min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€, otroci 12-18 0,70€ na dan  DOPLAČILA: 
single use  50%, kosilo 16€ po osebi na dan, krajše bivanje 20%  POPUSTI: prvi otrok do 3.leta brezplačno, 3-12 na dod.lež. 
50% popust, tretja oseba na dod.lež.. v 1/2+1 38€ po osebi na dan v vseh sezonah

brezplačno do 3.leta

LEGA: Lumbarda, 6 km od mesta Korčula
PLAŽA: peščena, 20m
SOBE: prha/wc, telefon, SAT-TV, sef, fen, mini bar, klima, balkon, nekatere na morsko stran
STORITEV: nočitev s samopostrežnim zajtrkom ali polpenzion
OPIS: recepcija, terasa, trgovina, internet, sef na recepciji, zunanji bazen, bar ob bazenu
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, v bližini otroško igrišče, odbojka na plaži, najem koles, potapljanje, možnost 
fakultativnih izletov, vodni športi so oddaljeni 300m
OPOMBE: živali so dovoljene
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Korčula - Korčula - Marko Polo hotel by Aminess ****

LEGA: v bližini hotela Liburna, na vzpetini zaliva, nasproti starega mestnega jedra Korčule;
PLAŽA: kamnita, prodnata, 100 m (stopnice), 15 min vožnje z ladjico do nudistične plaže na otočku Badija;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, mini bar, sef, fen, kad/wc: (standard): 14 m2, pomožno ležišče ni 
možno; (superior): 17-20 m2, (junior suite): 25 m2, balkon ali loža;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: klimatizirana restavracija, kavarna, aperitiv bar, Wellness in lepotni center; športna ponudba: zunanji 
bazen, notranji bazen (zaprt julija in avgusta), fitnes, v bližini: teniška igrišča, izposoja koles, minigolf ...
OPOMBE: javno parkirišče pri hotelu (doplačilo); domače živali so dovoljene (doplačilo), obnovljen hotel v letu 
2006/2007.
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brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan  min 2/4 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ na dan, otroci 12-18 0,95€ na dan 
DOPLAČILA:  single use  50% prve tri sezne, zadnji najvišji dve 75%, krajše bivanje 20%  POPUSTI: prvi otrok do 7.leta 
brezplačno, v času trajanja posebnih akcij en otrok do 14.leta brezplačno, otrok 7-14. na dod.lež. 50% popust, otrok do 7.leta 
na osn.lež. 50% popust, 7-14 na osn.lež. 30% popust, dva otroka v svoji sobi do 14.leta 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% 
popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan 

 AKCIJA 10%
02.05.-26.05., 06.06.-16.06., 25.09.-30.10.

 AKCIJA 10% popust-upokojenci 65+
do 18.06. in od 17.09.

10% do 31.03.

15% do 28.02.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

Korčula - Brna - hotel Aminess Lume **** (ex Feral) brezplačno do 14.leta

LEGA: 4 km od centra mesta v zalivu Brna, v gostem borovem gozdičku, 30 km od centra mesta Korčule;
PLAŽA: betonska, 5 m, z urejenim dostopom v morje; peščen zaliv Istruga z zdravilnim blatom 500 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, priključek za modem, mini bar, radio, prha/wc, fen, balkon s pogledom 
na morje (enoposteljne sobe imajo francoski balkon); namestitev v glavni stavbi in depandansi;
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: klimatizirana restavracija s pogledom na morje, snack bar na plaži, plesna terasa, TV salon, manjša soba za 
sestanke, prodajalna spominkov in časopisov, možnost pranja perila, frizerski salon, dvigalo, menjalnica, parkirišče, v 
bližini diskoteka, restavracija na plaži; športna ponudba: zunanji bazen, v bližini teniško igrišče (nočna razsvetljava), 
namizni tenis, odbojka na plaži, izposoja koles, skuterjev in čolnov, sandolini, balinišče, večnamensko igrišče;
OPOMBE: brezplačno parkiranje – omejeno število mest; domače živali so dovoljene; hotel je v celoti prilagojen 
invalidom.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2/4 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: single use 50% prve 
tri sezone in 75% najvišji dve, POPUSTI: otrok do 7.leta brezplačno (na vprašanje),  v času trajanja akcij otrok do 14.leta 
brezplačno (na vprašanje) , na osn.lež do 12.leta. 50% popust,  dva otroka do 14.leta v svoji sobi vsak 30% popust, odbitek za 
nočitev z zajtrkom 5€ po osebi na dan OPOMBE: po obnovi je v sobah na voljo le omejeno število dodatnih ležišč, zato je 
namestitev otrok v dvoposteljnih sobah izključno možna na vprašanje

 AKCIJA 10% popust
20.05.-03.06., 06.06.-16.06., 25.09.-09.10.

LEGA: v centru Lumbarde, 50 m od morja;
PLAŽA: prodnata, 150 m, betonska, skalnata, 500 m; 1,5 km do najlepše mivkaste plaže (idealno za 
najmlajše);
NASTANITEV: SOBE: (hotel): klima, SAT-TV, telefon, prha/wc, fen; (depandansa Lovor): telefon, SAT-TV, 
prha/wc, fen, balkon; nekatere sobe z klimo;
INTERNET: brezplačen wi-fi v javnih prostorih;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja s klasično strežbo (izbor menijev); možnost vegetarijanske 
prehrane;
OPIS: restavracija s teraso v lepem mediteranskem parku, aperitiv bar, internet caffe, TV salon, možnost sobe 
za nekadilce, menjalnica, sef na recepciji, možnost pranja perila, uporabe faksa in računalnika, prodajalna 
spominkov, parkirišče (doplačilo), v bližini prodajalna, zabavni večeri, diskoteka (3 km), restavracija na plaži; 
športna ponudba: najem čolnov in sandolinov, izposoja koles, odbojka na plaži, vodni športi;
OPOMBE:  parkirišče v bližini (doplačilo);  živali niso dovoljene

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3/4/5 dni, v v sezoni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€, zavarovanje gosta 0,15€ na dan po osebi  DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan,parkirišče 
3€,  za bivanje manj kot 3 dni +25% POPUSTI:  otrok od 3. do 12. leta na dod.lež.v 1/2 otroci do 3. leta brezplačno brez uslug,
sobi 50% popust, v 1/3 sobi 25% popust, na osn.lež. 25% popust, tretja oseba na dod.lež 25% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 
7€ po osebi na dan.

Korčula - Lumbarda - hotel Borik ***, dep. Lovor *** brezplačno do 3.leta
10% do 31.03.

15% do 31.12.

10% do 28.02.
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Bosna in Hercegovina

Neum - hotel Zenit ***

LEGA: Neum, na obali 
PLAŽA: pred hotelom betonirana, sicer prodnata in primerna  tudi za otroke
STORITVE: samopostrežni zajtrk in večerja
SOBE: prha/wc, telefon, TV, nekatere z balkonom in na morsko stran, možnost doplačila za hladilnik
OPIS: restavracija, taverna, vinoteka, slaščičarna, letna terasa s kavarno, garaža, savna, otroška igralnica, 
animacija za otroke in odrasle, brezplačno parkirišče
ŠPORTNA PONUDBA: notranji bazen, igrišče za košarko, odbojko, mali nogomet
OPOMBE: živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1€ na dan, otroci 12-18 let 0,50€ 
OPLAČILA: za polni penzion 8€ na dan, doplačilo za 1/1 sobo 16€ na dan, za hladilnik v sobi 5€ na dan, za parkirišče v zaprti garaži 
5€ na dan POPUS , drugi otrok od 2. do TI: otroci do 3.leta brez uslug brezplačno, prvi otrok do 12.leta na dod.lež. brezplačno
12. leta 50% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 15% popust.

brezplačno do 12.leta
5% do 30.05.

Neum - hotel Sunce ***, villa Nova *** 10% do 30.04.

LEGA: na obali v središču Neuma;
PLAŽA: prodnata hotelska plaža, senčniki in ležalniki;
NASTANITEV: SOBE: prha ali kad/WC, sušilnik za lase, SAT TV, telefon, internet priključek, klima; mini bar in sef; 
sobe superior so bile prenovljene v letu 2020
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost doplačila za polni penzion
OPIS: recepcija z aperitiv barom, slaščičarna, picerija, disko-bar, pivnica, frizerski salon, splošna ambulanta, trgovina 
s spominki, modni butik, internetni kotiček, 4 kongresne dvorane, vsi hotelski prostori so klimatizirani in pokriti z wi-fi 
internet signalom, 200 zunanjih parkirnih mest in 50 v hotelski garaži, organizirani izleti; športna ponudba: namizni 
tenis, ostale športne aktivnosti v okolici hotela;
OPOMBE: brezplačno parkirišče (200 zunanjih parkirnih mest in 50 v hotelski garaži); domače živali so dovoljene 
(doplačilo); v letu 2019 obnovljen hotel

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni,  v sezoni min 5/7 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1€ na dan, otroci 12-18 let 
0,50€, DOPLAČILA:  polni penzion 12€ na dan, single use 50%, otroška posteljica 8€  POPUSTI: otroci do 3.leta brezplačno, 
prvi  otrok od 3. do 7.leta brezplačno,  otrok od 7. do 12.leta 50% popust,  drugi otrok od 3. do 12.leta na dod.lež, 50% popust, na 
osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, 
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Neum - hotel Sunce **** 10% do 31.01.

Neum - hotel Sunce ***, villa Nova ***

LEGA: Neum, 500 m iz centra mesta;
PLAŽA: pred hotelom lastna hotelska plaža z  ploščadmi za sončenje;
NASTANITEV: SOBE: hotel ima 27 sob; vse sobe imajo klimo, brezžični internet, SAT TV, telefon, sušilec za 
lase, prha/WC, minibar;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: družinski hotel, ki se nahaja v mirnem delu Neuma; ima restavracijo z letno teraso, menjalnico, 
brezžični internet po celem objektu (za goste hotela brezplačno), konferenčna soba, parkirišče in garažo (v 
hotelu Sunce, brez doplačila); športna ponudba: v bližini razni vodni športi;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče, garaža z doplačilom;  domače živali so dovoljene brezplačno.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, vsezoni min 5 dni  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1€ na dan, otroci 12-18 let 
0,50€, DOPLAČILA: polni penzion 12€ na dan, 1/1 soba 50%, otroška posteljica 6€, garaža 5€ na dan na licu   POPUSTI: otrok do 
3.leta brezplačno,   otrok od 3. do 12.leta na dod.lež. 50% poput,  otrok od 3. do 12.leta na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na 
dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 4€ na dan po osebi

Neum - hotel Nova ****

brezplačno do 7.leta

brezplačno do 3.leta
10% do 30.04.10% do 31.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net 147

CENA VKLJUČUJE: polpenzion, vstop na zunanji bazen, ležalnike in senčnike ob bazenu do zasedbe prostih mest

IZENAČIMO
CENO



Bosna in Hercegovina, Hrvaška

Neum - hotel Porat ****

Neum - hotel Jadran ***

Neum - hotel Adria ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 2 dni, krajše ali daljše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1€ 
na dan, otroci 12-18 let 0,50€ DOPLAČILA: za polni penzion 8€ na dan, POPUS  TI: , otrok  do 3. leta brez ležišča brezplačno
otrok do37.leta na dod.lež. 50% popust, od 7. do 12. leta na dod.lež  30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za 
nočitev z zajtrkom 4€ na dan, 

LEGA: v osrčju Neuma, z lepim razgledom na zaliv;
PLAŽA: prodnata, peščena, ponekod betonirana, oddaljena 100 m z lastnim dostopom;
NASTANITEV: SOBE: Comfort 1/2+1: kad/WC, sušilec za lase, telefon, TV, mini bar, klima, balkon s 
pogledom na morje; Superior 1/2+2: soba z galerijo, dnevni prostor, spalnica s francoskim ležiščem na 
galeriji, klima, kad, WC, telefon, TV, radio, mini bar, balkon s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: notranja in vrtna restavracija, aperitiv bar, kavarna s teraso, TV salon, animacija, živa glasba vsak 
večer, na plaži možnost najema ležalnikov; športna ponudba: namizni tenis, biljard, odbojka na plaži, vodni 
skuterji, pedalini;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo).

brezplačno do 12.leta

brezplačno do 3.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 2 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1€ na dan, otroci 12-18 let 0,50€ 
DOPLAČILA:  otroška posteljica 5€ na dan, garaža 7€ na dan, krajše bivanje 10%   POPUSTI: prvi otrok do 3.leta 
brezplačno, prvi otrok 3-6 brez ležišča brezplačno, otrok od 3. do 11.leta ali drugi otrok od 3-11 leta 50% popust, 11-16 na 
dod.lež. 30% popsut, 

10% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 2 noči TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1€ na dan, otroci 12-18 let 0,50€ 
DOPLAČILA: za polni penzion 8€ na dan, POPUSTI: 7.leta v sobi na dod.lež. v sobi 1/2+1, 1/3+1, 1/4+1 brezplačno, otrok  do 
en otrok 7-12 v sobi 1/2+1 family brezplačno,   otrok  7-12 na dod.lež. 50% popust,OPOMBE: pogoj za bivanje v sobi 1/3 so tri 
polno plačane cene, pogoj za bivanje v sobi 1/4 so pogoj štiri polno plačane cene; 

LEGA: Neum, 500 m do centra mesta, bližina hotela Neum

PLAŽA: prodnata, 100m
INTERNET: brezplačen wi-fi
SOBE: prha/wc, SAT TV, telefon, fen, klima, balkon, lepo opremljene, s prečudovitim pogledom na morje
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja z izborom treh menijev, samopostrežna juha, sladice in solate
OPIS: sodoben hotel, ki je sestavljen iz dveh med seboj povezanih zgradb; recepcija, restavracija, aperitiv bar; hotel je 
poznan po odlični okusni hrani; do plaže vodijo stopnice; trgovina je oddaljena vsega 100m

ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; možnost doplačila za garažo, 

brezplačno do 12.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net148

IZENAČIMO
CENO

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 2 dni, krajše ali daljše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1€ 
na dan, otroci 12-18 let 0,50€ DOPLAČILA: za polni penzion 8€ na dan, odbitek za nočitev z zajtrkom 4€ po osebi na dan  
POPUS  otrok 3-12 40% popust, DOPLAČILA: kosilo 12€ na dan po osebi, otroška TI: , otrok  do 3. leta brez ležišča brezplačno
posteljica 5€ na dan po osebi

10% do 30.04.5% do 01.04.

LEGA: na mirni lokaciji, 2 km od centra Neuma, ob sami obali
PLAŽA: tik ob prodnati, delno kamniti plaži; betonske ploščadi za sončenje; ležalniki na plaži
NASTANITEV: SOBE: klimatizirane sobe, kopalnica (prha/wc, sušilec za lase, koplani plašč, toaletni pribor), SAT-
TV, mini bar, sef, telefon, delno z balkonom
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, restavracija, bar, menjalnica, možnost vodnih športov; najem sandolinov, pedalinov, jet-skya, 
organizacija izletov, kolesarjenje, planinarjenje
OPOMBE: brezplačno parkirišče (garaža za doplačilo), domače živali niso dovoljene

LEGA: 450 m od Neuma, ob magistrali
PLAŽA: oddaljena 300 m; prodnata, skalnata; glavna plaža oddaljena 850 m (do plaže je urejen 
brezplačen transfer)
NASTANITEV: SOBE: klimatizirane dvoposteljne z možnostjo dodatnega ležišča, kopalnica (prha/wc, 
sušilec za lase), kabelska TV, telefon, mini bar, balkon
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV. samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, restavracija, bar, notranji bazen, zunanji bazen na strehi hotela z ležalniki, brezplačno 
parkirišče z videonadzorom, storitve prevoza s kombijem; v pritličju se nahaja trgovina, v bližini pa je 
pekarna, kavarna, bari
OPOMBA: brezplačno parkirišče, domače živali na vprašanje



LEGA: v zalivu Pomena, del nacionalnega parka Mljet, 400 m od Mljetskih jezer;
PLAŽA: betonirana, pred hotelom; kamnita, v bližini; mivkaste plaže na Malem jezeru, 400-500 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT-TV, telefon, mini bar, obnovljena kopalnica, delno balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi na recepciji;
STORITEV: bogat samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, taverna, terase, grill terasa, betonska ploščad za sončenje, privez za manjša 
plovila; v mestu: konobe z raznovrstno ponudbo dalmatinskih jedi; športna ponudba: otroški bazen, veslanje s 
kajakom in kanujem, kolesarjenje, potapljanje; šola potapljanja;
OPOMBE: brezplačno javno parkirišče; domače živali so dovoljene (ob predhodnem dogovoru in proti 
doplačilu); obvezno doplačilo za vstopnino v NP Mljet.

Hrvaška - Dalmacija

Otok Mljet - hotel Odisej ***

Otok Lastovo - hotel Solitudo***

PRIHODIDOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.4 dni, v sezoni 7 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 3€ na dan, otroci 12-18 1,5€ na 
dan DOPLAČILA: za krajše bivanje 20% doplačilo,za kosilo 6€ na dan po osebi, vstopnica za nacionalni park 17€ za odrasle in 10€ 
za otroke obvezno na licu  POPUSTI: , drugi otrok  do 13. leta brez lež. 50% popust, na otrok do 13. leta na dod.lež. brezplačno 
osn.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust OPOMBA: transfer z ladjo Trstenik-hotel Odisej-Trstenik 

brezplačno do 13.leta
10% do 31.03.

brezplačno do 12.leta
10% do 31.03.

15% do 31.01.

PRIHODIDOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1 dan TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan 
POPUSTI: , otroci od 12. do 16.leta 50% popust, otrok od 2. do 12.leta na osn.lež. prvi otrok  do 12. leta na dod.lež. brezplačno
30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust 

LEGA: Hotel Solitudo se nahaja v majhnem mestu Pasadur, kjer se združujeta dva najlepša zaliva (Velo in 
Malo Lago) na otoku Lastovu, enem izmed najlepših otokov Dalmacije. Ravno zaradi tega je hotel obdan z 
bujnim borovim gozdom, čudovitimi naravnimi plažami in kristalno čistim morjem. No, tisti nedotaknjeni del 
narave je vsekakor pod gladino morja, ki je bogat z nedotaknjeno floro in favno, kot tudi zgodovinske 
znamenitosti stare antike.
PLAŽA: 20 m, skalnata;
NASTANITEV: SOBE: prha/WC, sušilec za lase, telefon, SAT TV, klima, sef, minibar;
INTERNET: brezplačen wi-fi na recepciji;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in klasična večerja z izborom menijev (en meni je vedno ribji)
OPIS: recepcija, menjalnica, internet caffe, aperitiv bar, restavracija s teraso in pogledom na morje, 
dalmatinska konoba, mini shop, piano bar, športna ponudba: potapljaški center s šolo potapljanja, najem 
koles, najem kajaka, wellness, fitness, jacuzzi;
OPOMBE: brezplačno javno parkirišče; živali niso dovoljene; hotel priporočamo gostom, ki si želijo mir, čisto 
morje in nedotaknjeno naravo; na otoku ni prometa; avto pustite v Splitu na enem od parkirišč.
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ne spreglejte

V ceni tudi transfer iz luke 
Ubli do hotela in nazaj

Cavtat -  hotel Cavtat ***

PRIHODIDOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/4/5 dan TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na 
dan DOPLAČILA:  krajše bivanje 20%, POPUSTI: prvi otrok  do 2. leta brez uslug gratis, prvi otrok 2-12 na dod.lež. s plačilom 
pavšala 27€ na dan po osebi, , tretja oseba na dod.lež. pavšal 38€ po osebi na dan

LEGA: Cavtat, 200m od centra mesta;  staro jedro Dubrovnika je 12 km stran
PLAŽA: 50m, peščena Tiha plaža;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in strežena večerja
NASTANITEV: SOBE: SAT-TV, telefon, sef, klima (v glavni sezoni), prha/wc, fen, nekatere z balkonom
OPIS: restavracija, recepcija, bar, sef na recepciji, parkirišče
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen ter terasa za sončenje na strehi hotela, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; brezplačni wi fi

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

brezplačno do 12.leta
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IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022



Hrvaška - Dalmacija

Dubrovnik - hotel Vis ***

Dubrovnik - hotel Splendid ***

Dubrovnik - hotel Adriatic **

LEGA: sredi borovega gozda v zalivu Lapad, 3 km od starega mesta (redne avtobusne povezave);
PLAŽA: prodnata, ležalniki in senčniki z doplačilom;
NASTANITEV: SOBE: klima, kad ali prha/WC, telefon, sat. TV, balkon; dodatno ležišče na vprašanje;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija, aperativ bar, snack bar na plaži, TV salon, terasa, restavracija z žarom, 
zasebno parkirišče; športna ponudba: tenis, najem koles, teniški center v bližini,vodni športi in športni 
pripomočki (za doplačilo);
OPOMBE: brezplačno javno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

LEGA: v zalivu Lapad, v prekrasnem mediteranskem vrtu, tik nad morjem;
PLAŽA: lastna plaža, peščena in prodnata, bar na plaži, senčniki in ležalniki;
NASTANITEV: SOBE: vse imajo kopalnico (sušilnik za lase), klima, sat. TV, telefon, sef, mini bar, balkon 
(večina s pogledom na morje);
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija a la carte, aperitiv-caffe bar, sef, internet, menjalnica; športna ponudba: tenis, 
najem koles, vodni športi, otroško igrišče (bližina);
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

10% do 28.02.

10% do 28.02.
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10% do 28.02.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 2,70€ na dan, otroci 12-18 let 1,35€ 
DOPLAČILA: krajše bivanje 30% POPUSTI: , otrok od 2. do 12. leta na dod.lež. 50% popust, na otroci do 2.leta brezplačno
osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 3€ na dan

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 2,70€ na dan, otroci 12-18 let 1,35€ 
DOPLAČILA: krajše bivanje 30% POPUSTI: , otrok od 2. do 12. leta na dod.lež. 50% popust, na otroci do 2.leta brezplačno
osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 3€ na dan
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IZENAČIMO
CENO

Dubrovnik - hotel Komodor *** 10% do 28.02.

3

LEGA: v zalivu Lapad, od Starega mesta je oddaljen 3 km
PLAŽA: 30m; peščeno betonska pred hotelom
NASTANITEV: SOBE: klima, SAT TV, prha/wc, telefon, balkon. Možnost dodatnega ležišča
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, aperitiv bar, restavracija, Lido bar, trgovinica s spominki, storitev pranja in likanja perila, sobna 
strežba; zunanji bazen, na plaži se nahaja bar s prigrizki, najem ležalnikov in senčnikov za doplačilo, v bližini 
hotela se nahaja mnogo restavracij, barov, igrišč, trgovin,; Lapad je z ostalimi deli mesta povezan z rednimi 
avtobusnimi linijami
ŠPORTNA PONUDBA: panoramski poleti, potapljanje, sea-kayaking, tenis, najem koles

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 2,70€ na dan, otroci 12-18 let 1,35€ 
DOPLAČILA: krajše bivanje 30% POPUSTI: , otrok od 2. do 12. leta na dod.lež. 50% popust, na otroci do 2.leta brezplačno
osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 4€ na dan



Otok Koločep - Sensimar Kalamota Island Resort ****

Hrvaška - Dalmacija
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LEGA: v celoti obnovljen hotel leži v mirnem predelu otoka Koločep, ki meri le 1 km2; je otok, poraščen z 
borovci, brez avtomobilov, kamor se lahko pripeljete s čolni (večkrat dnevno, približno 25 minut);
PLAŽA: neposredno ob plaži; prodnata, peščena, betonirana, kamnita;
NASTANITEV: SOBE: 144 lepo opremljenih sob; klimatska naprava, SAT-TV, telefon, mini bar, sef, avtomat 
za kavo, kopalnica s prho/wc , sušilec za lase, balkon ali terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive, polpenzion ni možen
OPIS: recepcija, restavracija, a´la carte restavracija, kavarna, lobby bar in bar ob bazenu s teraso, 
menjalnica, prodajalna spominkov, mini market, zunanji bazen z morsko vodo, ležalniki in senčniki ob 
bazenu in na plaži, animacije, glasbeni večeri, masaže, namizni tenis, odbojka na mivki, pilates, najem 
kajakov; hotel je namenjen osebam starejšim od 18. leta;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene.

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo; show cooking z bogato izbiro hrane; lokalne brezalkoholne in 
alkoholne pijače v času obrokov ter v barih od 10.00 do 24.00 ure, ležalnike in senčnike ob bazenu in ob plaži do zasedbe 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 3 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: za krajše bivanje od 3 dni 20% 
doplačilo OPOMBE: hotel ne sprejema otrok mlajših od 17 let

Dubrovnik - Vile Plat ***

LEGA: v zalivu Lapad, v prekrasnem mediteranskem vrtu, tik nad morjem;
PLAŽA: lastna plaža, peščena in prodnata, bar na plaži, senčniki in ležalniki;
NASTANITEV: SOBE: vse imajo kopalnico (sušilnik za lase), klima, sat. TV, telefon, sef, mini bar, balkon 
(večina s pogledom na morje);
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: recepcija, restavracija a la carte, aperitiv-caffe bar, sef, internet, menjalnica; športna ponudba: tenis, 
najem koles, vodni športi, otroško igrišče (bližina); zunanji bazen; 
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni,TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ 
DOPLAČILA: krajše bivanje 30% POPUSTI: , otrok od 6. do 12. leta na dod.lež. 50% popust, odbitek otroci do 6.leta brezplačno
za nočitev z zajtrkom 15€ na dan

brezplačno do 6.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

35% do 31.01.
01.05.-11.05.

30% do 31.01.
12.05.-25.05.
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IZENAČIMO
CENO



Dubrovnik - Tirena Sunny hotel By Valamar ***

Hrvaška - Dalmacija
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 4/5 TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: za krajše bivanje od 3 dni 15% otroška 
posteljica 5€ na dan, parkirišče na licu mesta POPUSTI: , otrok 5-12 na dod.lež. 50% popust, na otrok do 5.leta brezplačno
osn.lež. 30% popust, tretja oseba 20% popust,   v družinski sobi: do dva otroka do 12.leta brezplačno z dvema osdraslima
OPOMBE: odbitek za nočitev z zajtrkom 6€ po osebi na dan
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Dubrovnik - Valamar Argosy hotel Dubrovnik ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4/5 dni,TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: krajše bivanje 15% 
POPUSTI: , na osn.lež. 30% popust, , odbitek za nočitev z zajtrkom po sezonah 10€/14€/18€/20€/20€otroci do 2.leta brezplačno

Dubrovnik - Valamar Lacroma Dubrovnik hotel ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 4/5 dni,  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta DOPLAČILA: otroška posteljice 5€ na 
dan, parkirišče na licu mesta, krajše bivanje 15% POPUSTI: , otrok od 2. do 12. leta na dod.lež. 50% otroci do 2.leta brezplačno
popust, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust,  v družinski sobi: dva otroka do 12.leta brezplačno

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

brezplačno do 14.leta

brezplačno do 12.leta

LEGA: v mirni oazi polotoka Babin kuk, s pogledom na moje in bližnje otoke, ne daleč od starega jedra mesta Dubrovnika 
(redne avtobusne povezave)
PLAŽA: peščena, prodnata, betonirana; 200m
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
INTERNET: brezplačen wi fi
NASTANITEV: SOBE: kopalnica (kad/WC), sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon, mini bar, sef, večina z balkonom
OPIS: recepcija, restavracija, aperativ bar, TV salon, igralnica, bar ob bazenu, otroški klub
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji in notranji bazen, wellness: savne, knajpanje, masaže (plačilo), wellness rituali (plačilo), 
v sklopu hotela: fitnes, program STAY FIT(vodna aerobika, ples v vodi, vadba v bazenu, tek, kolesarski izleti, nordijska 
hoja, aerobika, zumba, joga, pilates, odbojka na mivki, namizni tenis, badminton, balinanje); v bližini: tenis 
igrišča(plačilo), sprehajalna in tekaška steza, nogomet, košarka, potapljaški center(plačilo), vodni športi (plačilo)
OPOMBA: parkirišče (doplačilo na licu), domače živali niso dovoljene

LEGA: v mirni oazi polotoka Babin kuk, s pogledom na moje in bližnje otoke, ne daleč od starega jedra mesta Dubrovnika 
(redne avtobusne povezave)
PLAŽA: peščena, prodnata, betonirana; 200m
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
INTERNET: brezplačen wi fi
NASTANITEV: SOBE: kopalnica (kad/WC), sušilec za lase, klima, SAT TV, telefon, mini bar, sef, večina z balkonom
OPIS: recepcija, restavracija, aperativ bar, TV salon, igralnica, bar ob bazenu, otroški klub
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji in notranji bazen, wellness: savne, knajpanje, masaže (plačilo), wellness rituali (plačilo), v 
sklopu hotela: fitnes, program STAY FIT(vodna aerobika, ples v vodi, vadba v bazenu, tek, kolesarski izleti, nordijska hoja, 
aerobika, zumba, joga, pilates, odbojka na mivki, namizni tenis, badminton, balinanje); v bližini: tenis igrišča(plačilo), 
sprehajalna in tekaška steza, nogomet, košarka, potapljaški center(plačilo), vodni športi (plačilo)
OPOMBA: parkirišče (doplačilo na licu), domače živali niso dovoljene

IZENAČIMO
CENO

LEGA: v zeleni oazi polotoka Babin Kuk, 6 km od starega mestnega jedra
PLAŽA: 250 m od hotela; prodnata, peščena, betonske ploščadi; tuši in kabine za preoblačenje na plaži, možnost 
najema ležalnikov in senčnikov, recepcijski pult z brisačami (brezplačna uporaba brisač s hotelsko kartico »towel 
card« za goste hotela Valamar Lacroma Dubrovnik)
NASTANITEV: SOBE: klimatizirane sobe, kopalnica (kad/tuš, wc, sušilec za lase), LCD SAT-TV, kuhalnik vode, mini 
bar, delno z balkonom in pogledom na morje ali park
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja (schow cooking)
OPIS: v zadnjih petih letih je dobitnik prestižne nagrade 'World Travel Award' kot vodilni hotel na Hrvaškem, ki ponuja 
najvišjo raven vsebin in storitev; recepcija, več restavracij, barov, bar ob zunanjem bazenu, ležalniki in senčniki ob 
bazenu, notranji bazen, prestižni wellness in spa storitev (savne, fitnes ter lepotni tretmaji), turistična ambulanta
OPOMBE: parkirišče (doplačilo), domače živali niso dovoljene  



Črna Gora 

Herceg Novi - Bijela - hotel Delfin ****

Herceg Novi - Bijela - Carine hotel Park****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1/3 dni TURISTIČNA TAKSA: 1,20€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,60€ na dan  
DOPLAČILA: za single use v terminu 05.06.-18.09. - . 80%, v ostalih sezonah 40%  POPUSTI: otrok od otroci do 7.leta brezplačno, 
7. do 12.leta na dod.lež. 50% popust,  tretja oseba na dod.lež. 30% popust  

brezplačno do 7.leta

152

10% do 28.02.

Igalo - hotel Novi ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan 
DOPLAČILA: 1/1 soba 60%, polni penzion 15€ na dan  POPUSTI:  prvi otrok od 2. do 12. brez ležišča otroci do 2.leta brezplačno,
50% popust na dod.lež. 30% popust, drugi otrok do 12.leta brezplačno . na osn.lež. 20% popust, 1 odrasla in 2 otroka do 12.leta 
40% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% popust  
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LEGA: Igalo, bližina zdravstvenega centra Igalo
PLAŽA: 150 m do prodnate, delno peščene plaže z zdravilnim blatom
NAMESTITEV: sodobno opremljene sobe 25m2, kopalnica, SAT TV, klima, balkon z garnituro za sedenje
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: sodoben hotel v bližini obale ter nedaleč osredišča Igala, kjer se nahaja veliko lokalov, restavracij; lastna 
recepcija z restavracijo, kjer vam bodo ponudili mednarodne specialitete; v bližini se nahaja več športnih 
objektov (pokriti bazeni), nogometna in teniška igrišča ...
OPOMBE: brezplačno lastno parkirišče

All inclusive vključuje: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, pijačo pri obrokih in pijačo pri obrokih, pijačo v all inclusive baru med  
10.00-23.00 uro, prigrizke med 14.30 in 18.00 uro, vstop na bazen in na plažo, ležalniki in senčniki do zasedbe prostih mest

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

brezplačno do 7.leta

IZENAČIMO
CENO

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1/3 dni TURISTIČNA TAKSA: 1,20€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,60€ na dan  
DOPLAČILA: za single use v terminu 05.06.-18.09. - . 80%, v ostalih sezonah 40%  POPUSTI: otrok od otroci do 7.leta brezplačno, 
7. do 12.leta na dod.lež. 50% popust,  tretja oseba na dod.lež. 30% popust  

10% do 28.02.

LEGA: v Kotorskem zalivu, v ribiškem mestecu Bijela, 12 km od mesta Herceg Novi
PLAŽA: hotel stoji ob prelepi lastni prodnato-peščeni plaži, kjer so gostom na voljo ležalniki in senčniki
NASTANITEV: SOBE: opremljene v sodobnem slogu, klimatizirane, kopalnica (prha/wc, sušilec za lase, kopalni 
plašči, copati in toaletni pribor), SAT-TV, balkon ali terasa
INTERNET: brezplačen wi-fi 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, restavracija, hotel ponuja notranji ter zunanji bazen, teraso za sončenje, zasebno plažo, bar, 
gostom je na voljo velika izbira organiziranih izletov
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene

LEGA: v mirnem ribarskem mestecu Bijela, 12 km od mesta Herceg Novi
PLAŽA: zasebna plaža; kamnita, z betonskimi ploščadami za sončenje
NASTANITEV: SOBE: okusno opremljene klimatizirane sobe, kopalnica (prha/wc, sušilec za lase, kopalni 
plašč, copati, toaletni pribor), SAT TV, telefon, minibar, sef, delno z balkonom
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, restavracija, bar, spa center, savna, terasa za sončenje, mini club za otroke, možnost najema 
koles, organizirani izleti
OPOMBE: brezplačno parkirišče, domače živali niso dovoljene

All inclusive vključuje: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, pijačo pri obrokih in pijačo pri obrokih, pijačo v all inclusive baru med  
10.00-23.00 uro, prigrizke med 14.30 in 18.00 uro, vstop na bazen in na plažo, ležalniki in senčniki do zasedbe prostih mest



Črna Gora 
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Tivat - hotel Palma ****
15% do 31.12.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/5 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ 
na dan, otroci 12-18 0,75€ na dan DOPLAČILA: za single use 70%, krajše bivanje 15%, kosilo 25€ na dan po osebi  POPUSTI: 
otroci do 2.leta brezplačno, otrok od 2. do 12.leta na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust

10% do 31.03.

LEGA: center Tivata;
PLAŽA: oddaljena 10 m, delno prodnata, betonirana;
NASTANITEV: SOBE: (standard): prha/wc, mini bar, TV sef, klima; (superior): prha/wc, SAT TV, mini bar, 
klima, morska stran in z dodatnim ležiščem za do 2 otroka do 12.leta starosti
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s solatnim bifejem; možnost doplačila za kosilo
OPIS: recepcija, restavracija, ribja restavracija, aperativ bar, koferenčna dvorana, internet, masaža, parkirišče; 
športna ponudba: najem čolnov in pedolinov na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel je bil v letu 2016 v celoti obnovljen.
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Igalo - hotel Palmon Bay&Spa ****+

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,50€ na dan, otroci do 12.leta 0,50€, otroci 
12-18 let 1€ na dan DOPLAČILA: 1/1 soba 50%, polni penzion 15€ na dan  POPUSTI:  otrok od 2. do otroci do 2.leta brezplačno,
12. leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust

ne spreglejte
 
V ceni tudi:
- vstop  v Spa center
- vstop na plažo (ležalniki in senčniki)
- parkirišče (do zasedbe)
- WI-FI 

10% do 31.03.

15% do 31.12.

LEGA: v celoti prenovljen hotel (bivši hotel Centar) se nahaja v bližini morja, 250 m od centra mesta;
PLAŽA: 250 m; prodnata, betonirana, kamnita zasebna plaža z ležalniki in senčniki;
NASTANITEV: SOBE: moderno opremljene klimatizirane sobe, SAT-TV z ravnim zaslonom, minibar, sef, 
kopalnico s prho/wc in sušilcem za lase ter brezplačnim toaletnim priborom, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost doplačila za polni penzion
OPIS: 163 moderno opremljenih sob, recepcija, glavna restavracija, a´la carte restavracija s prekrasnim 
pogledom na zaliv Boka Kotorska, restavracija na plaži, letna terasa za sončenje z aperitiv barom, notranji 
bazen, zunanji otroški bazen, kongresna dvorana, Spa in wellness center (finska in infrardeča savna, masažna 
kad, turška kopel), fitness, masaže, zasebna plaža z ležalniki in senčniki;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

Budva - hotel Podostrog ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni ob sobotah in sredah, možnost 10/11 dnevnega bivanja 
TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let 0,0,75€ na dan DOPLAČILA: krajše bivanje 30%  POPUSTI: otroci 
do 2.leta brezplačno, otrok 2-12 brez ležišča z dvema odraslima 50% popust, na dod. lež. 30% popust,  tretja oseba na dod,lež. 
10% popust

5% do 30.04.
brezplačno do 12.leta

LEGA: Budva, v bližini Slovenske plaže; 10 min. do starega mestnega jedra
PLAŽA: 450m od Slovenske plaže
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, fen, klima,  TV, hladilnik, balkon
OPIS: recepcija, restavracija, bar s teraso, sef na recepciji
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; brezplačni wi fi

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

?

?
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Budva - hotelsko naselje Slovenska plaža***

LEGA: 1 km od mesta Budva;
PLAŽA: prodnata, 100-200 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/WC, SAT TV, fen, telefon, klima, hladilnik; nekatere balkon, sobe 4* so v celoti 
obnovljene; 
INTERNET: brezplačen wi-fi na javnih površinah;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost all inclusiva;
OPIS: hotelski kompleks z depandansami, centralno recepcijo in centralno restavracijo (ločena za 3* in 4*) je 
vezan na glavno sprehajalno ulico, kjer so locirane restavracije, aperitiv bar, kavarna, prodajalna časopisa in 
spominkov, kava bari, pizzerie, slaščičarne, grill restavracija, trgovine, ambulanta; športna ponudba: otroško 
igrišče, v okviru kompleksa so teniška igrišča in drugi športni objekti; možna izposoja rekvizitov za vodni šport; 
tenis, smučanje na vodi, bungee jumping, namizni tenis, zunanji bazen z morsko vodo;
OPOMBE: parkirišče (doplačilo); domače živali niso dovoljene; 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni ob sobotah in sredah, možnost 10/11 dnevnega bivanja 
TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let 0,0,75€ na dan DOPLAČILA: za 1/1 sobo prvi dve sezoni 40%, 
glavna sezona 60%  POPUSTI:  otrok od 2.do 7.leta 50% popust,  otrok od 7. do 12. leta 30% popust, otroci do 2.leta brezplačno,
tretja oseba na dod,lež. 10% popust
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ne spreglejte
 
- zahtevajte posebno ponudbo počitnic
  z brezplačnim bivanjem za otroke do 
  12 leta
- zahtevajte ponudbo letalskih paketov

Budva - hotel Aleksander ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni ob sobotah in sredah, možnost 10/11 dnevnega bivanja 
TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let1€ na dan, otroci do 12.leta plačajo le zavarovanje 0,50€ na dan  
DOPLAČILA: za 1/1 sobo prvi dve sezoni 40%, glavna sezona 60%  POPUSTI:  otrok od 2.do otroci do 2.leta brezplačno,
7.leta 50%popust,  otrok od 7. do 12. leta 30% popust, tretja oseba na dod,lež. 10% popust

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni ob sobotah in sredah, možnost 10/11 dnevnega bivanja 
TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let1€ na dan, otroci do 12.leta plačajo le zavarovanje 0,50€ na dan  
DOPLAČILA: za 1/1 sobo prvi dve sezoni 40%, glavna sezona 60%  POPUSTI:  otrok od 2.do 7.leta otroci do 2.leta brezplačno,
50%popust,  otrok od 7. do 12. leta 30% popust, tretja oseba na dod,lež. 10% popust

LEGA: 1 km iz mesta Budva, v kompleksu HN Slovenska plaža
PLAŽA: prodnata, 100-200m
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, balkon ali terasa, SAT-TV, klima
INTERNET: brezplačen wi fi
STORITEV: polpenzion; možnost all inclusive
OPIS: restavracija s teraso, aperitiv bar, snack bar, slaščičarna, dvorana za bankete, trgovine, ambulanta
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen z morsko vodo, na plaži so igrišča za igre z žogo, trim steza, namizni tenis, 
teniška igrišča, različni vodni športi
OPOMBA: parkirišče (doplačilo), domače živali niso dovoljene

ALL  INCLUSIVE  VKLJUČUJE: samopostrežni  zajtrk,  kosilo  in  večerjo,  popoldanske  prigrizke  med 16.00  in  17.00  uro,  pijačo  v  
aperitiv  baru med 10.00 in  23.00 uro, domače žgane pijače, domače rdeče  in  belo vino, pivo, brezalkoholne pijače, kopanje v zunanjem 
baznu z morsko vodo,  3  x  tedensko  glasba  v  sklopu  naselja  TN  Slovenska plaža

 

IZENAČIMO
CENO
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Budva - Turistično naselje Vile ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let 1€ na dan, 
otrok do 12.leta 0.50€ na dan  DOPLAČILA:  za polpenzion za odrasle 14€ po osebi na dan, POPUSTI: otrok do 14.leta 50% 
popust na storitev hrane OPOMBE: v apartmaju 1/2 studio ni možno dodatno ležišče; v apartmaju 1/2+2 je pogoj bivanja min 4 
oseb; vkolikor biva manj oseb se najem plača vseeno za vse 4 osebe

brezplačno do 12.leta

Budva - apartmaji Jovan ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: 1,50€ na dan, 
otroci 12-18 1€ na dan, otroci do 12.leta 0,50€ na da  DOPLAČILA: za krajše bivanje 30%, zajtrk v hotelu MB na licu  mesta

ne spreglejte

V ceni vključeno: 
- vsakodnevno čiščenje apartmaja 
- zamenjava brisač 
- koriščenje interneta
- koriščenje sefa 

LEGA: Budva, 650 m od Slovenske plaže, 1500 m do starega dela Budve ;
PLAŽA: 650 m od Slovenske plaže, 1,7 km od plaže Mogren, 3,4 km od plaže Jaz; 
NASTANITEV: APARTMAJI: enosobni, dvosobni  in trisobni VIP  apartmaji; klima, SAT-TV, sef, wi-fi, kopalnica: 
prha/wc, sušilec za lase, brezplačen toaletni pribor, pralni stroj; prostorna dnevna soba z moderno kuhinjo in 
jedilnico, spalnica/e z dvema  ležiščema, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem; možnost zajtrka v hotelu MB (doplačilo);
OPIS: 16 modernih apartmajev s hotelskimi storitvami (cena vključuje najem sefa ter vsakodnevno čiščenje in 
zamenjavo brisač) se nahaja na odlični lokaciji nedaleč od Slovenske plaže, do nje vodijo sprehajalne poti; 
terasa, vrt, dvigalo; vodni športi na plaži;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene
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www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V BUDVI?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ na 
dan DOPLAČILA:  zavarovanje 0,50€ na dan, 1/1 soba 50%, POPUSTI: otrok 2-12 brez ležišča 50% otroci do 2.leta brezplačno, 
popust, na dod.lež. 2-12 30% popust

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Budva - hotel Park ***
brezplačno do 6.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let  0,75€ na dan 
DOPLAČILA: za 1/1 sobo 50%  POPUSTI:  otrok od 6.do 14.leta 50%popust,  drugi prvi otrok do 6.leta brez ležišča brezplačno,
otrok do 14. leta 50% popust z dvema odraslima, odrasla oseba na dod.lež. 30% popust

IZENAČIMO
CENO

LEGA: obkrožen z mediteranskim zelenjem, le nekaj korakov stran od Slovenske plaže, 700 m do centra 
mesta, do koder vodi sprehajalna pot
PLAŽA: tik ob prodnato, peščeni plaži
NAMESTITEV: SOBE: hotel razpolaga z 118 sodobno opremljenimi klimatiziranimi sobami; vse sobe imamo 
kopalnico (prha/wc, sušilec za lase, brezplačni toaletni pribor), SAT -TV, mini bar; sobe economy se
nahajajo v pritličju in nimajo terase; Standard sobe fr. B: obrnjene na park stran; dve ločeni ležišči, francoski 
balkon širine 60 cm; Standard sobe BP: obrnjene na park stran, zakonska postelja, balkon z mizo in stoli
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: leta 2017 obnovljen hotel se nahaja tik ob plaži v smeri proti Bečičem; recepcija, restavracija, bar, 
zunanji vrt z obilo zelenja, z brezplačnimi ležalniki in senčniki (vključeni v ceno), zunanja restavaracija in bar; 
športna ponudba: vodni športi na Slovenski plaži in številne možnosti izletov
OPOME: obnovljen hotel na odlični, mirnejši legi (med naseljem Slovenska plaža in Bečiči); brezplačno 
parkirišče

LEGA: 450 m od hotela Park in 1,5 km oddaljeni od centra mesta
PLAŽA: oddaljena 550 m; prodnata, peščena
NASTANITEV: 15 enonadstropnih vil, obkroženih z zelenjem in renoviranih v letih 2017 in 2018. V ponudbi so 
dvoposteljne sobe, dvo- in  triposteljni studio apartmaji ter štiriposteljni apartmaji. Vsaka namestitvena enota je 
klimatizirana z lastno kopalnico (prha/wc) in LCD televizijio, hladilnikom, teraso ali balkonom ter sedežno 
garnituro. Studiji in apartmaji so opremljeni z mini kuhinjo. 
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem ali polpenzion
OPIS: recepcija, restavracija, otroško igrišče; v bližini picerija, trgovina, na plaži možnost raznih vodnih 
športov 
OPOMBE: brezplačno parkirišče
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Budva - hotel MB ***

LEGA: v samem centru Budve, 350 m od morja in 700 m od starega mestnega jedra;
PLAŽA: 500 m, peščena, prodnata;
NASTANITEV: SOBE: prha, WC, fen,  kabelska TV, klima, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi v preddverju;
STORITEV: samopostrežni zajtrk;
OPIS: udoben garni hotel, 24-urna recepcija, restavracija, kavarna, internet cafe; 250 m od avtobusne postaje;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče z video nadzorom; domače živali niso dovoljene; prilagojeno 
invalidnim gostom. „male sobe“ in „twin sobe“ imajo okrnjen pogled in so obrnjene na sosednjo stavbo 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni ob sobotah in sredah TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, 
otroci 12-18 let 1€ na dan, otrok do 12.leta 0.50€ na dan  POPUSTI: prvi otrok do 12.leta z dvema odraslima na dod.lež. 
brezplačno, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust  

brezplačno do 12.leta

ne spreglejte

V ceni vključeno: 
- vsakodnevno čiščenje apartmaja 
- zamenjava brisač 
- koriščenje interneta
- koriščenje sefa 

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN VILE V BUDVI?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ na 
dan DOPLAČILA:  zavarovanje 0,50€ na dan, 1/1 soba 50%, POPUSTI: otrok 2-12 brez ležišča 50% otroci do 2.leta brezplačno, 
popust, na dod.lež. 2-12 30% popust

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

IZENAČIMO
CENO

Bečiči - hotel Sentido Tara****

LEGA: pred nekaj leti popolnoma prenovljen hotel, ki se nahaja v velikem parku borovcev ter ob lastni plaži;
PLAŽA: peščena 20 m, možen najem ležalnikov in senčnikov;
NASTANITEV: SOBE: klima (julij in avgust), lepo opremljene, TV, telefon, hladilnik, prha/wc, sušilec za lase, 
balkon (dvoposteljne sobe imajo francoski balkon); možnost troposteljnih sob, družinskih povezanih sob in 
hotelskih apartmajev na vprašanje;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, pijača pri večerji; 
OPIS: klimatizirana restavracija, bar, TV soba, konferenčni prostori; športna ponudba: zunanji bazen, tenis, 
odbojka, košarka, mali nogomet, namizni tenis, mini golf;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€  
po osebi na dan, otroci 12-18 1€, otroci do 12.leta 0,70€ na dan DOPLAČILA: za krajše bivanje 30%, 1/1 soba 32€ na dan, otroška 
posteljica 5€ na dan, kosilo 10€ na dan  POPUSTI: otrok od 2. do 7.leta brez ležišča 70% popust, na otroci do 2.leta brezplačno, 
dod.lež. v sobi 50% popust, otrok od  7. do 12. leta na dod.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust, odbitek za nočitev 
z zajtrkom 4€ na dan 

10% do 31.03.

CENA VKLJUČUJE: dva ležalnika in senčnik po sobi za plažo

Budva - Villa Monte Rio ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  single use 50%, parkirišče 5€ na dan POPUSTI: otrok do 4.leta v vseh tipih sob brezplačno, prvi otrok 4-12 v 
sobi 1/2+1 brezplačno z dvema odraslima,  

LEGA: v osrčju Budve, 700 m do centra mesta
PLAŽA: 500 m, prodnata plaža pri HN Slovenska Plaža ccaa 500 m
NAMESTITEV: dvoposteljne, triposteljne in štiriposteljne sobe, kopalnica, SAT TV, klima, hladilnik, balkon s sedežno 
garnituro
STORITEV: nočitev z zajtrkom ali polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: zasebno voden hotel leži v osrčju Budve, nedaleč od številnih restavracij, trgovin in lokalov. Leži v mirnem delu 
Budve, obdan z zelenjem. Razpolga s 2, 3 in 4 posteljnimi prostornimi sobami. V okviru hotela se nahaja recepcija ter 
restavracija za do 120 oseb; V okviru objekta se nahaja tudi varovano parkirišče
ŠPORTNA PONUDBA: številni športi na vodi in na kopnem na Slovenski plaži
OPOMBE: domače živali niso dovoljene

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Bečiči - Hotel Mediteran ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni ob sobotah in sredah TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, 
otroci 12-18 let 1€ na dan,otrok 2-12 0,50€ na dan, all inclusive - 3 obroki in pijača pri obrokih 22€ po osebi na dan (min bivanje 7 
noči)   POPUSTI:  otrok od 7.do 12.leta na dod.lež. 50% otroci do 2.leta brezplačno, otrok 2-7 let na dod.lež. brezplačno,
popust, na osn.lež. 30% popust, , tretja oseba na dod.lež. 20% popust drugi otrok 7-12 brez ležišča brezplačno

CENA VKLJUČUJE: dva ležalnika in senčnik po sobi za plažo

LEGA: Budva

PLAŽA:prodnata,peščena, 300m od Slovenske plaže
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE:prha/kad, wc, fen, SAT TV, klima, mini bar, nekatere balkon
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: restavracija, recepcija, bar, snack bar, organizacija izletov
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, ležalniki in senčniki (do zasedbe prostih mest), 
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene

CENA VKLJUČUJE TUDI: vstop na privatno plažo (ležalniki in senčniki ter brisače v ceni), vstop v notranji bazen in zunanji aquapark, wi-fi

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Budva - hotel Bip **+

LEGA: Budva; staro mestno jedro Budve je oddaljeno približno 2 km

PLAŽA:prodnata, peščena, 300 od Slovenske plaže
INTERNET: brezplačen wi-fi
NASTANITEV: SOBE: klima, prha/kad, wc, SAT TV, fen, sef, wi-fi, balkon; možnost družinske sobe
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, restavracija s teraso, bar, kavarna, kongresna dvorana, organizacija izletov; v bližini: restavracije, 
bari, nočni kubi, parki, 
ŠPORTNA PONUDBA: v bližini: nogometno igrišče, teniško igrišče, dvorana za košarko; razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo)

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,70€ na 
dan DOPLAČILA:  zavarovanje 0,50€ na dan, 1/1 soba 50%, POPUSTI: dva otroka do 5.leta z dvema odraslima brezplačno, 
otrok 5-12 brezna dod lež. ali brez lež. 50% popust, otrok do 12.leta na osn.lež. 20% popust

IZENAČIMO
CENO

Bečiči - hotel Sentido Tara****

LEGA: pred nekaj leti popolnoma prenovljen hotel, ki se nahaja v velikem parku borovcev ter ob lastni plaži;
PLAŽA: peščena 20 m, možen najem ležalnikov in senčnikov;
NASTANITEV: SOBE: klima (julij in avgust), lepo opremljene, TV, telefon, hladilnik, prha/wc, sušilec za lase, 
balkon (dvoposteljne sobe imajo francoski balkon); možnost troposteljnih sob, družinskih povezanih sob in 
hotelskih apartmajev na vprašanje;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, pijača pri večerji; 
OPIS: klimatizirana restavracija, bar, TV soba, konferenčni prostori; športna ponudba: zunanji bazen, tenis, 
odbojka, košarka, mali nogomet, namizni tenis, mini golf;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€  
po osebi na dan, otroci 12-18 1€, otroci do 12.leta 0,70€ na dan DOPLAČILA: za krajše bivanje 30%, 1/1 soba 32€ na dan, otroška 
posteljica 5€ na dan, kosilo 10€ na dan  POPUSTI: otrok od 2. do 7.leta brez ležišča 70% popust, na otroci do 2.leta brezplačno, 
dod.lež. v sobi 50% popust, otrok od  7. do 12. leta na dod.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust, odbitek za nočitev 
z zajtrkom 4€ na dan 

10% do 31.03.

CENA VKLJUČUJE: dva ležalnika in senčnik po sobi za plažo

brezplačno do 12.leta

Budva - hotel Bracera ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let 1€ na dan 
DOPLAČILA: zavarovanje 0,50€ na dan za otroke do 12.leta, krajše bivanje 20%, otroška posteljica 5€ na dan, kosilo 10€ na dan  
POPUSTI:  otrok 2-7 na dod.lež. 50% popust,  od 7.do 12.leta 30%popust, odrasla oseba 20% popust otroci do 2.leta brezplačno, 
na dod.lež.

Cena poleg polpenziona vključuje še: uporabo notranjega bazena, finsko in turško savno ter parkirišče

LEGA: v centru Budve, 800m do starega mestnega jedra
PLAŽA: prodnata; 100m
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, telefon, sef, mini bar, klima, SAT-TV, balkon, klima
INTERNET: brezplačen wi fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk; možnost polpenziona
OPIS: recepcija, restavracija s teraso, spa center (finska in turška savna)
ŠPORTNA PONUDBA: notranji bazen; razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene
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Budva - hotel Bracera ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let 1€ na dan 
DOPLAČILA: zavarovanje 0,50€ na dan za otroke do 12.leta, krajše bivanje 20%, otroška posteljica 5€ na dan, kosilo 10€ na dan  
POPUSTI:  otrok 2-7 na dod.lež. 50% popust,  od 7.do 12.leta 30%popust, odrasla oseba 20% popust otroci do 2.leta brezplačno, 
na dod.lež.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Bečiči - hotel Magnolija ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let 1€ na dan 
DOPLAČILA: zavarovanje 0,50€ na dan, krajše bivanje 20%, single use 70% POPUSTI:  otrok od otroci do 2.leta brezplačno,
2.do 12.leta 30%popust,  

LEGA: Bečiči, 2km od centra mesta Budva
PLAŽA: prodnata, peščena; 150m pri hotelskem naselju Slovenska plaža
INTERNET: brezplačen wi fi
NASTANITEV: SOBE: prha, kad, fen, SAT TV, klima, mini bar, balkon, pogled proti morju
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: hotel se nahaja nad magistralo v živahni ulici s številnimi lokali s hitro prehrano, trgovino in restavracijo; hotel 
ponuja: restavracijo, recepcijo, bar, snack bar, zunanji bazen
ŠPORTNA PONUDBA: številne možnosti športov na vodi in kopnem
OPOMBE: brezplačno parkirišče, domače živali niso dovoljene; hotel kljub kategorizaciji 3* po opremi sodi med hotele 4*

Cena poleg polpenziona vključuje še: uporabo notranjega bazena, finsko in turško savno ter parkirišče

LEGA: v centru Budve, 800m do starega mestnega jedra
PLAŽA: prodnata; 100m
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, telefon, sef, mini bar, klima, SAT-TV, balkon, klima
INTERNET: brezplačen wi fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk; možnost polpenziona
OPIS: recepcija, restavracija s teraso, spa center (finska in turška savna)
ŠPORTNA PONUDBA: notranji bazen; razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene

10% do 01.05.

IZENAČIMO
CENO

Bečiči - hotel BellaVista****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,50€ 
po osebi na dan, otroci 12-18 let 1€, otrok do 12.leta 0,50€ na dan  DOPLAČILA: za krajše bivanje 30%, dodatno ležišče v 
apartmaju s polpenzionom po sezonah 31€/33€/35€ po osebi na dan  POPUSTI: 1/2 app studio: otrok do 7. leta brezplačno brez 
ležišča , 1/3 studio:   1/2+(2) app: otrok do 18.leta na dod.lež. brezplačno, odrasla oseba na tretjem ležišču brezplačno,
otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno, do dva otroka 7-12 na tretjem in četrtek dod.lež. vsak pavšal 25€ po osebi na dan, otrok 
12-18 na tretjem in četrtem dod.lež. 36€ po osebi na dan, tretja in četrta odrasla oseba pavšal 36€ po osebi na dan

LEGA: Bečiči, 4 km od Budve;
PLAŽA: prodnata, 150-200 m;
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, fen, balkon ali terasa, telefon, LCD, SAT TV, mini bar, čajna kuhinja
APARTMAJI: 1/2 in 1/3 studio: enoprostorski apartmaji, prha/wc, fen,  čajna kuhinja, z drsnimi vrati ločen del z 
dodatnim ležiščem, LCD, SAT TV, mini bar, 
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: obnovljen hotel, centralna recepcija, restavracija, kava bar, fitnes, savna, jacuzzi, parkirišče;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

brezplačno do 18.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 7 dni, daljše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 
1,5€ na dan, otroci 12-18 1€ na dan,  DOPLAČILA: krajše bivanje 30%

Bečiči - Rafailoviči - hotel Ponta, hotel Ponta Nova ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 7 dni, daljše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 
1,5€ na dan, otroci 12-18 1€ na dan,  DOPLAČILA: za 1/1 sobo 50%, za krajše bivanje 30% POPUSTI: otroci do 2. 
leta brezplačno, otrok od 2. do 12.leta brez lež. 50% popust, na dod.lež. 30% popust

LEGA: Bečiči, Rafailoviči, 6 km od centra Budve
PLAŽA: objekt leži ob prodnato peščeni plaži
SOBE: prha, sušilnik za lase,hladilnik, SAT TV, klimatska naprava (centralna regulacija), sef, balkon s 
pogledom na morje; sobe Ponta se nahajajo v nižji etaži objekta, sobe hotela Ponta Nova ležijo višje, so 
modernejše in lepše opremljene ter imajo lepši pogled na morje
STORITEV: samopostrežni zajtrk
OPIS: restavracija, recepcija, dvigalo, internetni dostop, WiFi, pralnica perila, parkirišče, zunanji bazen z 
ležalniki in senčniki (na voljo do zasedbe prostih mest)
OPOMBA: domače živali niso dovoljene
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 7 dni, daljše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,5€ 
na dan, otroci 12-18 1€ na dan,  DOPLAČILA: za 1/1 sobo 50%, za krajše bivanje 30% POPUSTI: otroci do 2. leta 
brezplačno, otrok od 2. do 12.leta brez lež. 50% popust, na dod.lež. 30% popust

brezplačno do 2.leta
Bečiči - Rafailoviči - hotel Obala ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni min 7 dni,ob sobotah in sredah, TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 
1,5€ na dan, otroci 12-18 let 1€ na dan, otroci do 12.leta 0,50€ na dan DOPLAČILA: za 1/1 sobo 60%, otroška posteljica 5€,  
POPUSTI: , otrok od 2. do 12 na dod.lež. 50% popust, otroci do 2. leta brezplačno drugi otrok do 12.leta brez ležišča 
brezplačno, na osn.lež. 20% popust; 

Bečiči - Rafailoviči - hotel Šumadija ***
10% do 31.03.
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ne spreglejte

V ceni tudi: 
- vstop na plažo
- brezplačno parkirišče

hotel Obala hotel Obala

brezplačno do 12.leta

HOTEL OBALA
LEGA: Rafailovići, 2km do Bečićev
PLAŽA: 10m, prodnata
SOBE: prha/wc, klima, SAT TV, hladilnik, balkon
STORITEV: nočitev z zajtrkom
OPIS: recepcija, restavracija- terasa na sami obali, parkirišče
ŠPORTNA PONUDBA: vodni športi na plaži

APARTMAJI FONTANA
LEGA: Rafailoviči, 2 km do centra Bečičev in 5 km do Budve
PLAŽA: 30 m, prodnata
APARTMAJI: spalnica, dnevni prostor s kuhinjo in tremi ležišči, kopalnica, SAT TV, klima, balkon
OPIS: apartmajska hiša nedaleč od hotela Obala; restavracija v hotelu Obala, recepcija, parkirišče
ŠPORTNA PONUDBA: vodni športi na plaži
OPOMBE: brisače in posteljnino je potrebno prinesti s seboj

LEGA: Rafailovići, 5 km do Budve
PLAŽA: peščena, 50 m
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, TV, klima, balkon
INTERNET: wifi brezplačno
OPIS: recepcija, restavracija, bar, otroško igrišče
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: brezplačno parkirišče do zasedbe prostih mest; od naselja Rafailovići do Budve vodi obmorska spehajalna 
pot (cca. 3 km).

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

15% do 31.01.

IZENAČIMO
CENO

Petrovac na moru - hotel Wgrand ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let 0,70€ na dan 
DOPLAČILA: 1/1 soba 50% POPUSTI:  otroci do 4.leta brezplačno otrok, otrok do 12.leta brezplačno v terminih do 20.06.,
otrok od 4. do 12. leta brez ležišča 50% popust, na dod.lež. 30% popust,, tretja oseba na dodatnem ležišču 20% popust

LEGA: v naselju Brežine, 300 m oddaljen od Petrovačke mestne plaže;
PLAŽA: peščena;
NASTANITEV: SOBE: klima, prha/WC, sušilnik za lase, SAT TV, trezor, internetni priključek;
STORITEV: samopostrežna zajtrk in večerja s klasično strežbo (izbor menijev), tudi za vegetarijance;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
OPIS: recepcija, na vrhu hotela se nahaja: restavracija, kava bar jacuzzi, savna, salon za masažo, letna 
terasa s čudovitim pogledom na morje, ležalniki, prostor za igro otrok; športna ponudba: najem čolnov in 
pedolinov na plaži; najem koles; igrišče za odbojko;
OPOMBE: varovano zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

brezplačno do 12.leta 10% do 30.04.?

LEGA: Bečiči, 2 km do Budve;
PLAŽA: peščena, 50 m;
NASTANITEV: SOBE: klima, prha/wc, sušilec za lase, SAT TV, klima, balkon, nekatere s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, kosilo, večerja – all inclusive;
OPIS: restavracija, kava bar, bar pri bazenu, snack bar, trgovina s spominki in časopisi, zunanji bazen s 
sladko vodo, vrt, otroški bazen, notranji bazen, savna, fitness, turška kopel, športna ponudba: odbojka, 
namizni tenis, tenis, vodni športi – plaža Bečiči, najem koles, čolnov;
OPOMBA: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene; odličen hotel na odlični legi.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 7 dni, daljše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v 
ceno DOPLAČILA: za 1/1 sobo 40%(15.07.-23.08.) 80%, POPUSTI: otroci do 2. leta brezplačno, otrok 2-7 
brezplačno na dod.lež., otrok od 7. do 14.leta na do.lež.75% popust,  tretja oseba na dod.lež. 40% popust

brezplačno do 7.leta

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo, večerjo, domače alkoholne in brezalkohone pijače, točeno pivo, vino, 
sokove, kavo in piškote, uporabo igrišča za tenis, namizni tenis, odbojko (10.00-15.00), uporabo ležalnikov in senčnkov, animacijo za 
otroke in odrasle

Bečiči - hotel Iberostar Bellevue ****

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Petrovac - hotel Rivijera ****

Petrovac - hotel Castelastva ****

Petrovac - hotel Ami *****
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni,  TURISTIČNA TAKSA:odrasli 1€, na dan, otroci 12-18 0,50€ na dan  
DOPLAČILA: zavarovanje 0,50€ na dan po osebi, otroška posteljica 5€ na dan, parkirišče 7€ na dan,  POPUSTI: otroci do 
2.leta brezplačno,  otrok 2-7 brez ležišča 70% popust, na dod.lež. 50% popust, 7-12 na dod.lež. 30% popust, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni ob sobotah in sredah, TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,5€ na dan, 
otroci 12-18 1€ na dan  DOPLAČILA: otroška posteljica 7€ na dan,  POPUSTI:  otrok od 2.do 7.leta otroci do 2.leta brezplačno,
50% popust,  otrok 7-12 na dod.lež 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% popust; v primeru, da sta z dvema odraslima v sobi 
dva otroka do 12.leta ima vsak otrok 50% popust 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni min 5 dni TURISTIČNA TAKSA:odrasli 1,5€ na dan, otroci 12-18 1€ na 
dan  POPUSTI:  otrok od 2.do 12 let na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% popust otroci do 2.leta brezplačno,  prvi 
otrok do 12.leta brezplačno z dvema odraslima v sobi 1/2+1 (prijava do 30.04.), dva otroka do 12.leta z dvema odraslima 
brezplačno v sobi junior suite

15% do 31.01.

10% do 31.03.

10% do 60dni 
pred prihodom

LEGA: Petrovac na moru
PLAŽA: peščena, 150m
STORITEV: samopostrežni zajtrk in strežena  večerja
NASTANITEV: SOBE: kad/tuš, WC, sušilnik za lase, klima, sef, telefon, TV, brezplačni WiFi, nekatere z 
balkonom
OPIS: recepcija, restavracija, bar
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen s teraso za sončenje z ležalniki in senčniki (do zasedbe prostih mest), 
fitnes, savna
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; 

LEGA: Petrovac na moru; letališče Podgorica je oddaljeno pribl. 50 km
PLAŽA: peščena, 300m
STORITEV: samopostrežni zajtrk in  večerja
NASTANITEV: SOBE: kad/prha, wc, klima, sef, minibar, SAT TV, fen,  balkon
OPIS: recepcija, restavracija, dvigalo, bar, igralnica, internetni dostop, brezžični internet v javnih prostorih (z 
doplačilom), pralnica perila, parkirišče, garaža, miniklub za otroke
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen in whirpool, otroški bazen, terasa za sončenje, ležalniki in senčniki ob 
bazenu (do zasedbe prostih mest), fitnes, košarka in odbojka na plaži, otroško igrišče
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

brezplačno do 12.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

V ceni vključeno tudi: vstop na plažo, 2 ležalnika in 1 senčnik po sobi, uporaba notranjega in zunanjega bazena, 

161

LEGA: Petrovac na moru
PLAŽA: peščena; 300m
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, telefon, sef, SAT-TV, mini bar, klima, nekatere balkon
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, restavracija, bar, konferenčna dvorana
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, notranji bazen, wellness center
OPOMBE: garaža (doplačilo), domače živali niso dovoljene

IZENAČIMO
CENO

10% do 15.03.

15% do 15.01.

LEGA: nahaja se v neposredni bližini plaže in je obkrožen z zelenjem
PLAŽA: delno peščeno/kamnita
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
INTERNET: brezplačen wi-fi na javnih površinah
SOBE: kad/WC, balkon, TV, klima, mini bar, delno obnovljene
OPIS: recepcija, restavracija, aperativ bar, TV salon, zunanji bazen
ŠPORTNA PONUDBA: najem čolnov in pedolinov na plaži
OPOMBE: javno parkirišče; hišni ljubljenčki niso dovoljeni, hotel je bil v letu 2014 v celoti obnovljen.

 



Čanj - studio apartmaji Solaris ***

Čanj - studio apartmaji Lara *** 
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PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni ob sobotah in sredah, TURISTIČNA TAKSA:na licu mesta  
DOPLAČILA: klima 2€ na dan, POPUSTI:  otrok od 3.do 10.leta 50% popust,  otrok 2-12 na dod.lež. 30% otroci do 3.leta brezplačno,
popust, na osn.lež. 20% popust, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni ob sobotah in sredah, TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  POPUSTI  
(polpenzion/polni penzion)::  otrok od 3.do 10.leta 50% popust,  otrok 2-12 na dod.lež. 30% popust, na otroci do 3.leta brezplačno,
osn.lež. 20% popust, 

LEGA: 80 m od prostrane peščene plaže v Čanju;
PLAŽA: 80 metrov, peščena;
NASTANITEV: STUDIO- APARTMAJI 1 / 2, 1 / 3, 1/4: prha, WC, SAT TV, brezplačen wi-fi, popolnoma opremljena 
mini kuhinja s hladilnikom, klima (v ceni), balkon, večina s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;možnost polnega penziona
OPIS: recepcija, restavracija s pogledom na morje, panoramsko dvigalo; možnost izposoje ležalnikov in senčnikov 
za bližnjo plažo (doplačilo);
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

LEGA: 80 m od prostrane peščene plaže v Čanju;
PLAŽA: 350 metrov, peščena;
NASTANITEV: STUDIO- APARTMAJI 1 / 2, 1 / 3, 1/4: prha, WC, SAT TV, brezplačen wi-fi, popolnoma opremljena 
mini kuhinja s hladilnikom, klima (v ceni), balkon, večina s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;možnost polnega penziona / najem apartmaja
OPIS: recepcija, restavracija s pogledom na morje, dvigalo; možnost izposoje ležalnikov in senčnikov za bližnjo 
plažo (doplačilo);
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

brezplačno do 3.leta

brezplačno do 3.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Dobre Vode - Apartmaji Lara S ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni ob sobotah in sredah, TURISTIČNA TAKSA:na licu mesta  
DOPLAČILA: klima 2€ na dan, POPUSTI:  otrok od 3.do 10.leta 50% popust,  otrok 2-12 na dod.lež. 30% otroci do 3.leta brezplačno,
popust, na osn.lež. 20% popust, 

LEGA: 80 m od prostrane plaže Veli Pjesak v Dobrih Vodah. 
PLAŽA: 80 metrov, peščena;
NASTANITEV: STUDIO- APARTMAJI 1 / 2, 1 / 3, 1/4: prha, WC, SAT TV, brezplačen wi-fi, popolnoma opremljena 
mini kuhinja s hladilnikom, klima (v ceni), balkon, večina s pogledom na morje;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: recepcija, dvoetažna restavracija s pogledom na morje, dvigalo; možnost izposoje ležalnikov in senčnikov za 
bližnjo plažo (doplačilo); edinstvena lokacija s čudovito plažo. Zaradi kristalno čistega morja s posebno barvo spada 
plaža med plaže 1.kategorije v Črni Gori.
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene. 

brezplačno do 3.leta
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IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022



Čanj - hotel Adria Harmony ***

Čanj - hotel Dana ***
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Črna Gora 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, v sezoni ob sobotah in sredah, TURISTIČNA TAKSA:na licu mesta  
DOPLAČILA: klima 2€ na dan, POPUSTI:  otrok od 2.do 12.leta 30% popust,  otroci do 2.leta brezplačno,

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let 0,50€ na dan  
DOPLAČILA: klima 2€ na dan, POPUSTI:  otrok 4-12 na dod.lež. 30% popust, na osn.lež. otroci do  4.leta brez storitev brezplačno, 
20% popust, vkolikor sta dva otroka 4-7 let z dvema odraslima: prvi otrok 4-7 brezplačno, drugi otrok 4-7 50% popust

LEGA: v mirnem delu Čanja;
PLAŽA: 80 metrov od prodnate plaže;
NASTANITEV: SOBE  1 / 2, 1 / 3, 1/4: prha, WC, SAT TV, brezplačen wi-fi, hladilnik, klima (v ceni), balkon, večina s 
pogledom na morje; 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: hotel je sestavljen iz dveh objektov  s kupno 150 ležišči; recepcija, restavracija z letno teraso; notranji bazen, 
savna in jacuzzi na odprtem
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

LEGA: Čanj, mesto med Petrovcem in Sutomorom
PLAŽA: prodnata, peščena 1,5 km dolga, oddaljena 300 m
NAMESTITEV: studio apartmaji za 2-4 osebe: kopalnica, SAT TV klima, mini bar, wifi, terasa (večina pogled na morje)
STORITEV: strežen zajtrk (mesni in sladki del), izbor menijev za kosilo in večerjo (vse po dogovoru z lastniki)
INTERNET: brezplačen WI-FI
OPIS: sodoben zasebni hotel z recepcijo restavracijo, kava bar s teraso; na vrhu hotela se nahaja terasa s pogledom 
na plažo in na mestece Čanj; športna ponudba na plaži;
OPOMBE: brezplačno parkirišče z video nadzorom;

brezplačno do 4.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

ne spreglejte

V ceni tudi: 
- klima  v ceni 
- brezplačno parkirišče

Čanj - Pearl Beach Resort ****
brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,5€ na dan, otroci 12-18 let 0,50€ na dan  
DOPLAČILA: pogled na morje 5€ na dan po osebi, POPUSTI:   otrok 2-12 na dod.lež. 50% popust, otroci do 2.leta brezplačno, drugi 
otrok do 12.leta v sobi superior brezplačno, otrok na osn.lež. 20% popust, 

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, pijačo - lokalne brezalkoholne in alkoholne pijačen v all inclusive 
baru, brezplačno parkirišče 
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LEGA: Čanj 
PLAŽA: peščena; 300m
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, telefon, sef, SAT-TV, mini bar, klima, nekatere balkon
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive
OPIS: recepcija, restavracija, bar, konferenčna dvorana
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, notranji bazen, wellness center
OPOMBE: garaža (doplačilo), domače živali niso dovoljene

10% do 31.03. 

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022
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Črna Gora 
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Sutomore - hotel Korali **

LEGA: Sutomore;
PLAŽA: prodnata, peščena 20 m;
NASTANITEV: SOBE: obnovljene dvoposteljne sobe, kopalnica, SAT TV, klima;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, 
OPIS: restavracija, kava bar, recepcija, sef, aperitiv bar, a la carte restavracija, terasa, parkirišče; športna 
ponudba: tenis igrišče, igrišče za nogomet v bližini; vodni športi na plaži; možna izposoja ležalnikov in senčnikov;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel je delno obnovljen (sobe). hotel v 
letu 2022 nima več storitve all inclusive

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,50€ po 
osebi na dan, otroci 12-18 let 0,75€ DOPLAČILA: za krajše bivanje 15%, 1/1 soba 40%, krajše bivanje od 3 dni 15%  POPUSTI: otroci 
do 2.leta brezplačno, prvi otrok od 2. do. 12.leta brez ležišča brezplačno, otrok od 2. do 12.leta na dod.lež. 50% popust, na 
osn.lež. 20% popust, dva otroka od 2. do 12.leta z dvema odraslima v sobi , drugi otrok 50% popust, z enim prvi otrok brezplačno
odraslim v sobi 1/2: prvi otrok do 12.leta gratis drugi 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust

brezplačno do 12.leta
5% do 31.03.5% do 31.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

LEGA: Sutomore, 6 km od luke Bar;
PLAŽA: prodnata, 50 m; hotelska plaža s senčniki in ležalniki je oddaljena 10 m;
NASTANITEV: SOBE: obnovljene - prha/wc, balkon, pogled na morje, klima, TV;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja, možnost doplačila za kosilo
OPIS: restavracija, kavarna, recepcija, lastno parkirišče; športna ponudba: v bližini možnost različnih vodnih 
športov;
OPOMBE: parkirišče ob doplačilu; domače živali niso dovoljene;  hotel je bil v letu 2014 v celoti obnovljen.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,50€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,75€, 
zavarovanje gosta 0,50€ po osebi na dan DOPLAČILA: krajše bivanje do 2 noči 20%, kosilo 22€Æ, parkirišče 7€ na dan, otroška 
posteljica 10€, komplet dveh ležalnikov in senčnik za plao 5€ na dan na licu POPUSTI:  otrok  do 7.leta brez ležišča brezplačno, 
otrok 7-12 na brez.lež. 50% popust, otrok do 12.leta na dod.lež. z dvema odraslima 30% popsut, vkolikor sta dva otroka do 12 let z 
dvema odraslima, ima prvi otrok 30% popust,  ,  na osn.lež. do 12 leta 20% drugi otrok do 12.leta z dvema odraslima brezplačno
popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust, OPOMBE: pogoj za uveljavljanje popusta za hitro prijavo do 31.03. je bivanje min 5 
noči, do 31.05. pa min. 7 noči

Sutomore - hotel Sato ****
brezplačno do 12.leta

15% do 31.03.

LEGA: tik ob obali, 200 m od centra mesta Bar;
PLAŽA: 20 m, peščena plaža;
NASTANITEV: SOBE: lepo opremljene, prha/wc, klima, balkon, plazma TV, mini bar, sef, sušilec za lase, 
možnost dodatnega ležišča in družinskih sob;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: lobby bar, bar ob bazenu, parkirišče, konferenčni prostori, a la carte restavracija, kavarna, TV soba, 
športna ponudba: wellness center notranji in zunanji bazen, savne, masaža, fintess, frizerski salon, prostor za 
sproščanje, solarij, športna ponudba na obali športni center z možnostjo izposoje športnih rekvizitov na 
kopnem in morju;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene; nekdanji hotel Topolica, obnovljen v 
letu 2007, priporočamo tudi zelo zahtevnim gostom.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 5 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,50€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 1€, 
otrok do 12.leta 0,50€, DOPLAČILA: polni penzion 13€ na dan, otroška posteljica 5€ na dan  POPUSTI: prvi otrok do 7.leta na 
dod.lež. brezplačno, prvi otrok od 7. do 12.leta 50%, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust, otrok do 12.leta z dvema 
odraslimana dod.lež. 30% popust, , , drugi otrok 30% dva otroka do 12.leta z dvema odraslima - prvi otrok do 12.leta gratis
popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust, OPOMBE: pogoj za uveljavljanje popusta za hitro prijavo do 31.03. je bivanje min 5 
noči, do 31.05. pa min. 7 noči

Bar - hotel Princess ****
brezplačno do 12.leta

5% do 31.03.5% do 31.03.

Cena vključuje poleg polpenziona še: uporabo zunanjenga in notranjega bazena, vstop v fitness

IZENAČIMO
CENO

10% do 31.05.

termin 01.04.-01.07. in 16.09.-31.10.

5% do 31.03.5% do 31.05.
termin 01.07.-16.09. 
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LEGA: 15 km od Ulcinja;
PLAŽA: peščena 100-200 m;
NASTANITEV: SOBE: Tip A:enonadstropne vile, v bližini restavracije:dvoposteljne in triposteljne sobe z 
obnovljeno kopalnico, teraso, klima, SAT TV, hladilnik;  Tip L: direktno na plaži, v obliki grozdov: zakonska 
postelja, trosed na razteg, klima, hladilnik SAT TV, terasa s pogledom na morje
INTERNET; brezplačen wi-fi na recepciji;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja;
OPIS: naselje bungalovskega tipa; restavracija, aperitiv bar, frizerski salon, diskoteka; športna ponudba: 
otroško igrišče, športni tereni;
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali na povpraševanje; nudistično naselje; bungalovi tipa A so v 
nadstropju.

Ulcinj - turistično naselje Ada Bojana **

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min. 3 dni, v sezoni min. 7 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,20€ 
na dan, otroci 12-18 let 0,60€ na dan DOPLAČILA: za 1/1 sobo 30%, polni penzion 20%, pogled na morje 10% POPUSTI: otroci 
do 2. leta brezplačno, otrok od 2. do 10.leta na dod.lež. 30% popust, otrok od 2.do 10. leta brez ležišča 50% popust, odrasla oseba 
na dod.lež. 20% popust

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Ulcinj - Azul Beach resort Montenegro ****
brezplačno do 3.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: plačilo na licu mesta DOPLAČILA: za bivanja ob petkih in sobotah 
med 01.07.-31.08. obvezno doplačilo 22€ po odrasli osebi na dan, ter za otroka 3-13 let 12€ na dan,  POPUSTI: en otrok do  3.leta brez 
ležišča brezplačo, otrok 3-13 na dod.lež. brezplačno z doplačilom pavšala po sezonah: 47€/49€/57€/84€ po osebi na dan, dva otroka 
3-13 na dod.lež v sobi 1/2+2 brezplačno z doplačilom pavšala 49€/51€/54€/56€/83€ po osebi na dan   OPOMBA: v sobah tipa 1/2+1 sta 
lahko maksimalno dve osebi, v sobah tipa 1/2+2 junior suite sta lahko dve odrasli osebi in dva otroka do 13.leta, v sobi tipa 1/2+1 junior suite so 
lahko tri odrasle osebe

20% do 31.01.

Ulcinj - hotel Otrant Beach ****, Vile Otrant Beach **** brezplačno do 6.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,50€ na dan, otroci 12-18 let 0,75€ na dan DOPLAČILA: 
enoposteljna soba: 50%, otroška posteljica 5€ na dan,  POPUSTI: , otrok do 6.leta na dod.lež. en otrok do  6.leta brez ležišča brezplačno
50% popust, na os.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust, odbitek za polpenzion 5€ na dan, odbitek za nočitev z zajtrkom 3€ na 
dan, odbitek za polpenzion 5€ na dan po osebi

LEGA: Ulcinj, 4,5 km iz centra mesta;
PLAŽA: lastna peščena, prodnata;
NASTANITEV: SOBE: zakonska postelja, kopalnica, SAT TV, balkon, klima;
STORITEV: all inclusive
INTERNET: brezplačen wi-fi v hotelski restavraciji, v baru v preddverju in na recepciji, uporaba interneta v sobah pa 
se doplača;
OPIS: Eleganten hotel Otrant se nahaja 4,5 km od starega dela mesta Ulcinj. Ponuja lastno peščeno plažo, velik 
bazen s pogledom na morje, 2 restavraciji in program aktivnosti za otroke. Vse sobe so klimatizirane in zvočno 
izolirane. Vključujejo zaseben balkon s pogledom na črnogorsko obalo ali zeleno okolico, satelitsko TV z ravnim 
zaslonom in kopalnico s kopalnimi plašči.V sklopu nastanitve lahko igrate odbojko in košarko ali pa na plaži najamete 
čoln ter opremo za vodne športe. Ob bazenu so brezplačno na razpolago senčniki in ležalniki, na plaži jih je treba 
doplačati.
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali na povpraševanje.

ALL INCLUSIVE LIGHT VKLJUČUJE samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežno večerjo, v času kosila in večerje rdeče 
in belo vino, pivo, lokalne alkoholne pijače, gazirano vodo, sokove ter ob 17.00 uri pecivo ali sadje s kavo in čajem

vile Otrant**

vile Otrant**

LEGA: Ulcinj
PLAŽA: peščena, prodnata; 50m
NASTANITEV: SOBE: 1/2 kiwi studio: max. 2 osebi, prha/wc, sušilec za lase, SAT TV, klima, mini bar, balkon; 1/2+1 kiwi: 
max. 2 odrasla in en otrok; prha/wc, sušilec za lase, SAT TV, klima, mini bar, balkon; 1/2+1: prha/wc, sušilec za lase, SAT 
TV, klima, mini bar, balkon; 1/2+2 lounge suite 34m2: spalnica in dnevni prostor, prha/wc, sušilec za lase, SAT TV, klima, 
mini bar, balkon; 1/2+2 kiwi suite 42m2: spalnica in dnevni prostor, prha/wc, sušilec za lase, SAT TV, klima, mini bar, 
balkon
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: all inclusive
OPIS: recepcija, restavracija, bar, wellness, otroški kotiček
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazenski kompleks, odbojka na mivki, tenis, otroško igrišče
OPOMBE: brezplačno parkirišče, domače živali niso dovoljene

IZENAČIMO
CENO

OBJEKT NI NA VOLJO V NAŠI FIRST MINUTE PONUDBI
Ponudba bo na voljo v končni verziji kataloga Poletje 2022

velja 01.05.-30.06., 01.09.-31.10.

10% do 31.01.
velja 01.07.-31.08.

10% do 01.04.
velja 01.05.-30.06., 01.09.-31.10.

5% do 01.04.
velja 01.07.-31.08.
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Ohridsko jezero - hotel Metropol ****

Makedonija

LEGA: Ohridsko jezero
PLAŽA: 50 m, peščena, delno betonirana;
NASTANITEV: SOBE: prha/kad, WC, SAT TV, minibar, telefon, klima;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, TV soba, konferenčna dvorana, brezžični internet, dvigalo, igralnica, v sezoni 
živa glasba na terasi, savna, masažni salon, fitnes, biljard, tenis igrišča, odbojka, košarka, mali nogomet, 
odbojka na pesku, vodni športi, snack bar na plaži, varovano parkirišče; športna ponudba: teniško igrišče, 
savna, fitnes center, ribolov, masaža, otroško igrišče, namizni tenis, jadranje na deski, pikado, masažna kad, 
vožnja s kanujem, pohodništvo, prostor za peko na žaru, kolesarjenje, potapljanje, zunanji bazen;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: enoposteljna soba: 12€ 
po osebi na dan, krajše bivanje 5% POPUSTI: , otrok do 10. leta in drugi  otrok od 6. do 10. en otrok do  6.leta brez ležišča gratis
leta  na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež 30% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 4€ na dan
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brezplačno do 6.leta

Ohridsko jezero - hotel Bellevue **** brezplačno do 6.leta

Ohridsko jezero - Lakeside hotel Park **** brezplačno do 6.leta

LEGA: Ohridsko jezero
PLAŽA: 50 m, peščena, delno betonirana;
NASTANITEV: SOBE: prha/kad, WC, SAT TV, minibar, telefon, klima;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, plesna dvorana, zunanji bazen, tenis igrišča, odbojka, košarka in namizni tenis, 
TV soba, TV internet, TV budilka, brezžični internet (brezplačen); casino v sklopu hotela, nočni klub Tabu, v 
sezoni plesna glasba na terasi hotela; zasebna hotelska plaža, varovano parkirišče; športna ponudba: dva 
zunanja bazena, teniška igrišča, 
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: enoposteljna soba: 12€ 
po osebi na dan, krajše bivanje 5% POPUSTI: , otrok do 10. leta in drugi  otrok od 6. do 10. en otrok do  6.leta brez ležišča gratis
leta  na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež 30% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 4€ na dan

LEGA: Ohrid; 3km do centra mesta
PLAŽA: 50 m, peščena, delno betonirana;
NASTANITEV: SOBE: prha/kad, WC, SAT TV, minibar, telefon, klima;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: restavracija, aperitiv bar, plesna dvorana, zunanji bazen, tenis igrišča, odbojka, košarka in namizni tenis, 
TV soba, TV internet, TV budilka, brezžični internet (brezplačen); , v sezoni plesna glasba na terasi hotela; 
zasebna hotelska plaža, varovano parkirišče; 
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA:na licu  mesta DOPLAČILA: enoposteljna soba: 12€ po 
osebi na dan, krajše bivanje 5%,   POPUSTI: , otrok 6-12 na dod.lež. 30% popust, tretja en otrok do  6.leta brez ležišča gratis
oseba na dod.lež. plača pavšal 27€ po osebi na dan (za polpenzion in dodatno ležišče)

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net166

IZENAČIMO
CENO



Črna Gora 

Lido di Jesolo - hotel Oceanic ***

Italija 

160

Lido Di Jesolo  - hotel Bolivar ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni, krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA:klima 8€ na 
dan po sobi (na povpraševanje ob prijavi, ker vse sobe klime nimajo), POPUSTI: , otrok 2-12 na  otroci do  2.leta brez ležišča brezplačno
dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 15% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 2€ na dan

vile Otrant**

Lido di Jesolo - hotel Trevi ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  
DOPLAČILA:polni penzion 11€ na dan po osebi, otroška posteljica 12€ na dan, 1/1 soba brez balkona 13€ 
na dan,  POPUSTI: , otrok 2-4 leta 50% popust,  tretja oseba 20%  otroci do 2.leta brez ležišča brezplačno
popust

ne spreglejte

V ceni tudi:
- uporaba klime v sobi 

5% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  
DOPLAČILA:otroška posteljica 12€ na dan obvezna za otroke do 2.leta, 1/1 soba 13€ na dan, kosilo 12€ na 
dan POPUSTI: , otrok 2-14  na dod.lež. 50% popust, tretja oseba  otroci do  2.leta brez ležišča brezplačno
na dod.lež. 20% popust OPOMBA: sprememba imena rezervacije ni možna v primeru uveljavljanja popusta 
za hitro prijavo

ne spreglejte

V ceni tudi:
- uporaba klime v sobi 
- uporaba bazena
- vstop na plažo

ne spreglejte

V ceni tudi:
- uporaba bazena
- vstop na plažo

LEGA: v centru mesta Lido di Jesolo, ob priljubljeni nakupovalni cesti
PLAŽA: 70 m od zasebne peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, sušilec las, TV, telefon, sef, balkon, klima (doplačilo);
INTERNET: brezplačen wi-fi v avli hotela;
STORITEV: bogat samopostrežni zajtrk in večerja s tremi hodi,  a la carte kuhano zelenjavo ter solatnim bifejem;
OPIS: hotel je bil nedavno obnovljen; recepcija, restavracija s teraso, dvigalo, bazen; v bližini številnih trgovin, 
restavracij, barov; Eden najboljše prodajanih hotelov v Lidu di Jesolo
OPOMBE: brezplačno, a omejeno število parkirišč; domače živali so dovoljene.

LEGA: v srednjem delu mesta Lido di Jesolo v coni za pešce, med Piazzo Marina in Piazzo Nember;
PLAŽA: 50 m od zasebne peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, klima (brezplačna od 10.06. do 09.09.2017), 
balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi v avli;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s tremi a la carte hodi ter solatnim bifejem; možnost polnega penziona;
OPIS: recepcija, klima, dvigalo, avla s TV sobo, restavracija, bar s teraso, zunanji bazen s teraso za sončenje; 
brezplačen najem koles, brezplačna uporaba senčnika ter dveh ležalnikov na plaži;
OPOMBE: brezplačno, a omejeno število parkirišč; domače živali so dovoljene.

LEGA: Lido di Jesolo, v bližini Piazza Marina in Piazza Nember

PLAŽA: peščena, 50m
INTERNET: wi-fi brezplačen
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, SAT TV, telefon, sef, klima sušilec za lase, mini hladilnik, balkon
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk, trihodni a la carte meni s solatnim bifejem
OPIS: standardni hotel na dobri lokaciji z vsem potrebnim komfortom: recepcija, restavracija, apritiv bar,  
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen ob hotelu, razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno  parkirišče pred hotelom do zasedbe prostih mest

15% do 31.03.

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net
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Bibione - hotel Firenze ***

Bibione - hotel Germania ***

Lignano - Sabbiadoro - hotel Smeraldo ***

LEGA: v centru mesta Bibione, 3 minute hoje od plaže, 2 km od  naravnega parka Val Grande;
PLAŽA: 300 m od zasebne peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE: 18 m2, wc, tuš, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, mini bar, klima ali gretje, balkon ali 
terasa;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost polnega penziona;
OPIS: recepcija, klima, dvigalo, restavracija, bar s pogledom na ulico, terasa, zunanji bazen za odrasle in bazen 
za otroke ter whirlpool področje, terasa za sončenje; brezplačen najem koles, brezplačna uporaba senčnika ter 
dveh ležalnikov na plaži;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel je prilagojen invalidnim osebam.

LEGA: v centru mesta Bibione, na mirni lokaciji, a vseeno blizu trgovin, restavracij, luna parka ter mestnih term 
Bibione Thermae
PLAŽA: 200 m od zasebne peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE:  wc, tuš, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, klima, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; možnost polnega penziona;
OPIS: recepcija, klima, dvigalo, restavracija, bar, TV soba, terasa, zunanji bazen za odrasle in bazen za otroke 
ter whirlpool področje, terasa za sončenje; brezplačen najem koles, brezplačna uporaba senčnika ter dveh 
ležalnikov na plaži;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene; hotel je prilagojen invalidnim osebam.

LEGA: v mestu Lignano Sabbiadoro, 5 minut hoje od spa centra Terme di Lignano, 5 minut vožnje do golf kluba; 
PLAŽA: 200 m od zasebne peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE:  wc, tuš, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, klima, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja; 
OPIS: recepcija, klima, dvigalo, restavracija, bar, TV soba, terasa, zunanji bazen za odrasle in bazen za otroke 
ter whirlpool področje, terasa za sončenje; otroška igrala na prostem; fitnes center, wellness center: savna, 
turška kopel; brezplačen najem koles, brezplačna uporaba senčnika ter dveh ležalnikov na plaži;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali so dovoljene (po predhodnem dogovoru).

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  POPUSTI: ,  otroci do  2.leta brez ležišča brezplačno
otrok 2-6 na dod.lež. 50% popust, 6-12 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 15%

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta   POPUSTI:  otroci do  3.leta brez ležišča 
brezplačno, otrok 3-6 na dod.lež. 70% popust, 6-11 50% popust, 11-15 - 30% popust tretja oseba 10% popust

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3/7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

brezplačno do 3.letabrezplačno do 3.leta

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net 171

IZENAČIMO
CENO

5% do 30.04.

5% do 30.04.

velja za termine do 30.07. in od 20.08.

velja za termine do 30.07. in od 20.08.
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Lido di Jesolo - hotel Miami ***

Italija  
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Lido Di Jesolo  - hotel Cambridge ****

vile Otrant**

Lido di Jesolo - hotel President ***

ne spreglejte

V ceni tudi:
- uporaba klime v sobi
- vstop na plažo

ne spreglejte

V ceni tudi:
- uporaba bazena
- vstop na plažo

ne spreglejte

V ceni tudi:
- vstop  na plažo
- vstop na bazen 
- uporaba klime v sobi
- brezplačen wi-fi

LEGA: v srednjem delu mesta Lido di Jesolo nekaj korakov od Piazza Mazzini
PLAŽA: direktno ob plaži peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, balkon, telefon, SAT TV, mini hladilnik, sušilec za lase, sef, klima, delni pogled na 
morje
INTERNET: brezplačen wi-fi 
STORITEV: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja s solatnim bifejem 
OPIS: delno obnovljen hotel na odlični legi,  recepcija, klima, dvigalo, avla s TV sobo, restavracija, bar s teraso, 
bazen; v bližini številnih trgovin, restavracij, barov; bbrezplačna uporaba senčnika ter dveh ležalnikov na plaži;
OPOMBE: brezplačno, a omejeno število parkirišč; domače živali niso dovoljene.

LEGA: v srednjem delu mesta Lido di Jesolo, na mirnem mestu, v bližini glavne ceste in priljubljenega trga 
Piazza Aurora;
PLAŽA: 150 m od zasebne peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, sušilec las, SAT TV, telefon, sef, klima (doplačilo), balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi v avli;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s tremi a la carte hodi ter solatnim bifejem;
OPIS: recepcija, klima, dvigalo, avla s TV sobo, restavracija, bar s teraso, zunanji bazen s teraso za sončenje, 
otroški bazen; brezplačen najem koles, brezplačna uporaba senčnika ter dveh ležalnikov na plaži;
OPOMBE: brezplačno, a omejeno število parkirišč (potrebna je predhodna rezervacija); domače živali so 
dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  
DOPLAČILA:otroška posteljica do 2.leta obvezna - 26€ na dan, 1/1 soba 23€, kosilo 20€ na dan,ležalniki 
pri bazenu 6€ na dan  POPUSTI:  otrok 2-3 50% popust, 3-7  otroci do  2.leta brez ležišča brezplačno, 
45% popust, 7-10 40% popust, 10-13 30% popust, tretja oseba 20% popust

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA:klima 8€ na dan na vprašanje, single use 
50%, 1/1 soba 17€ na dan, POPUSTI: , otrok 2-12 na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež.  otroci do  2.leta brez ležišča brezplačno
15% popust OPOMBA: sprememba imena rezervacije v primeru uveljavljanja popusta za hitro prijavo ni možna

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  
DOPLAČILA:  1/1 soba 15€ na dan, single use 19€ na dan  POPUSTI: ,  otrok do  5.leta brezplačno
otrok 5-13 let 50% popust, tretja oseba na dod.lež 10% popust, 

LEGA: Lido di Jesolo, mirni del mesta

PLAŽA: v bližini plaže cca 70 m
NASTANITEV: SOBE: prha, wc, TV, sef, klima, balkon s pogledom na ulico
STORITEV: samopostrežni zajtrk, strežena večerja s solatnim bifejem
OPIS: hotel je delno obnovljen in je primeren za družine z otroci, lociran na odlični lokaciji v središču naselja; ima 
recepcijo, restavracijo, teraso z barom, 
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen z ležalniki (do zasebe prostih mest); razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

10% do 31.03.

IZENAČIMO
CENO

5% do 30.04.

brezplačno do 5.leta
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Lido di Jesolo - hotel Portofino ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.  dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: 
otroška posteljica 6€ na dan, hladilnik 4€ na dan, polni penzion 13€ na dan, domače živali 6€ na dan, 1/1 soba 
13€ na dan,  hrana za otroke do 2leta  5€ po obroku, wifi 5€ na dan, krajše bivanje 10%   POPUSTI:  prvi 
otrok do 2.leta brezplačno,otrok 2-6 na dod.lež. 50% popust, 6-12 30% popust, tretja oseba 20% popust

ne spreglejte

V ceni tudi:
- uporaba senčnikov na plaži
- vstop na plažo
- pijača pri večerji (glejte opis)
- uporaba klime v sobi

LEGA: v srednjem delu mesta Lido di Jesolo, blizu Piazza Mazzini;
PLAŽA: 150 m od zasebne peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, klima, balkon
INTERNET: wi fi v celotnem hotelu - ob doplačilu
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s tremi a la carte hodi ter solatnim bifejem; možnost polnega penziona; 
ter vključena pijača pri večerji: 1/2 litra vode in 1/4 hišnega vina
OPIS: hrecepcija, klima, dvigalo, avla s TV sobo, restavracija, bar, terasa; zunanji bazen, brezplačna uporaba 
senčnika ter dveh ležalnikov na plaži;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče (omejeno število); domače živali so dovoljene (na povpraševanje, 
doplačilo).

Lido di Jesolo - hotel Serenella ***

ne spreglejte

V ceni tudi:
- klima v sobi
- uporaba bazena
- vstop na plažo
- uporaba ležalnikov in senčnikov

LEGA: v centralnem delu Lido di Jesolo, v bližini trgovin, nočnega življenja in plaže
PLAŽA: 150 m do peščene plaže (cca 3 minute sprehoda) 
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, klima, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi v avli hotela;
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja trihodni meni s solatnim bifejem
OPIS: recepcija, restavracija, bar, terasa,  hotel je bil prenovljen v letu 2018 in ima simpatične sobe; 
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče (omejeno število); domače živali so dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  
DOPLAČILA: 1/1 soba 11€ na dan, single use 22€ na dan, otroška posteljica 15€ na dan  POPUSTI:  
otroci do  7.leta brezplačno, otrok 7-12 na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 15% popust 
OPOMBA: sprememba imena rezervacije ni možna, 

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN MOBILNE HIŠKE V ITALIJI?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

Lido di Jesolo - hotel Cellini ***

ne spreglejte

V ceni tudi:
- uporaba klime v sobi 
- uporaba bazena
- vstop na plažo
- uporaba ležalnikov in senčnikov

LEGA: mirna lokacija, Piazza Manzoni
PLAŽA: tik ob lastni peščeni plaži
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, klima, balkon; nekatere na morsko stran
INTERNET: brezplačen wi-fi 
STORITEV: bogat samopostrežni zajtrk in večerja s tremi a la carte hodi ter solatnim bifejem; 
OPIS: družinsko voden hotel, recepcija, klima, dvigalo, restavracija, bar, terasa, zunanji bazen, savna, jacuzzi,  
brezplačna uporaba senčnika ter dveh ležalnikov na plaži;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče (omejeno število); domače živali so dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  
DOPLAČILA: otroška posteljica 16€ na dan, sobe na morsko stran 21€ po osebi na dan kosilo 13€ na 
5an POPUSTI: , otrok 3-7 na dod.lež 50% popust, 7-15 na dod.lež. 30%  otroci do  3.leta brezplačno
popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust 

5% do 31.03.
brezplačno do 3.leta

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (pritlični lokal TPC City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net
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Črna Gora Italija 

160

POSLOVALNICE: 
MURSKA SOBOTA, Kocljeva ul.12b, Tel: 02/531-10-64, MARIBOR, Vita Kraigherja 5 (prostori pošte trgovskega centra City), Tel: 02 420 89 10; LJUTOMER, Rajh Nade 2 (prostori pošte),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net

Lido di Jesolo - hotel Serenella ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: 
otroška posteljica 14€ na dan, 1/1 soba 14€, domače živali 5€ na dan   POPUSTI:  prvi otrok do 2.leta 
brezplačno,otrok 2-8 na dod.lež. 50% popust, 8-12 30% popust, tretja oseba polna cena

ne spreglejte

V ceni tudi:
- uporaba senčnikov na plaži
- vstop na plažo

LEGA: v srednjem delu mesta Lido di Jesolo, blizu Piazza Mazzini;
PLAŽA: 150 m od zasebne peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, klima, balkon
INTERNET: wi fi v celotnem hotelu - ob doplačilu
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s tremi a la carte hodi ter solatnim bifejem; 
OPIS: hrecepcija, klima, dvigalo, avla s TV sobo, restavracija, bar, terasa; brezplačna uporaba senčnika ter dveh 
ležalnikov na plaži;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče (omejeno število); domače živali so dovoljene (na povpraševanje, 
doplačilo).

Lido di Jesolo - hotel Roby *** brezplačno do 3.leta

ne spreglejte

V ceni tudi:
- uporaba klime v sobi
- vstop na plažo
- uporaba ležalnikov in senčnikov

LEGA: odlična lega v bližini vodnega parka Caribe Bay
PLAŽA: nekaj minut hoda od peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, sušilec za lase, telefon, balkon, SAT TV, sef, klimo
INTERNET: brezplačen wi-fi 
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s tremi a la carte hodi ter solatnim bifejem; možnost polnega 
penziona;
OPIS: recepcija, klima, dvigalo, restavracija, bar s čudovito prenovljeno teraso; , brezplačna uporaba senčnika 
ter dveh ležalnikov na plaži;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče (omejeno število); domače živali niso dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA 1/1 soba 12€ na dan, polni penzion 13€ 
na dan,  pavšal za otroka za otroško posteljico do 3.leta 12€ na dan POPUSTI: , otrok 2-14 50% popust, tretja oseba  otroci do  2.leta brezplačno
20% popust

IŠČETE APARTMAJE IN VILE NA OTOKU PAGU?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

IŠČETE APARTMAJE IN MOBILNE HIŠKE V ITALIJI?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

Lido di Jesolo - hotel Picadilly ***

ne spreglejte

V ceni tudi:
- uporaba klime v sobi
- uporaba bazena
- vstop na plažo
- uporaba ležalnikov in senčnikov

LEGA: centralna lokacija, Piazza Mazzini, na znani ulici Via Bafile 
PLAŽA: 30 m od zasebne peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, sušilec za lase, SAT TV, telefon, klima, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi 
STORITEV: bogat samopostrežni zajtrk in večerja s tremi a la carte hodi ter solatnim bifejem; možnost polnega 
penziona
OPIS: družinsko voden hotel, recepcija, klima, dvigalo, restavracija, bar, terasa, zunanji bazen za odrasle in 
bazen za otroke, terasa za sončenje; snack bar z veliko teraso ob bazenu, brezplačna uporaba senčnika ter 
dveh ležalnikov na plaži;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče (omejeno število); domače živali so dovoljene.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  
DOPLAČILA:1/1 soba 6€ na dan, superior soba v depandansah 4€ na dan,comfort soba 6€ na dan,  
hladilnik 3€ na dan, kosilo 12€ na dan, otroška posteljica za otroka do 2.leta obvezna 16€ na dan (hrana v 
ceni) POPUSTI: , otrok 2-5 na dod.lež. 50% popust, 5-13 30% popust,  otroci do  2.leta brezplačno
tretja oseba 10% na dod.lež. 50% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan po osebi

5% celo sezono
brezplačno do 7.leta

5% do 31.03.

IZENAČIMO
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Splošni pogoji poslovanja 

IZDAJA IN OBLIKOVANJE: : CENTER TURIZEM d.o.o., Kocljeva ulica 12b 9000 Murska Sobota
 Tisk: Januar 2020

TELEFONSKA PRODAJA: 02/564-84-77, Informacije in rezervacije prek spleta: www.mojcenter.net  e-mail: rezervacije@mojcenter.net

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Organizator Vašega turističnega paketa je turistična agencija, ki je v pogodbi 
navedena kot organizator in jamči za izvedbo objavljenega programa po 
vsebini paketnega potovanja, razen v primerih izrednih okoliščin (vojne, 
nemiri, stavke …). Pri paketnem potovanju, kjer je organizator programa 
CENTER TURIZEM d.o.o., veljajo ti splošni pogoji, sicer veljajo splošni pogoji 
organizatorja. Ti splošni pogoji so sestavni del ponudbe. Izvod splošnih 
pogojev prejme potnik ob sklenitvi pogodbe. Splošni pogoji so na voljo tudi na 
spletnem portalu agencije www.mojcenter.net in v poslovalnicah. Prav tako se 
pri prodaji letalskih vozovnic CENTER TURIZEM d.o.o. pojavlja le kot 
posrednik, pri prodaji in nakupu letalskih vozovnic veljajo splošni pogoji 
poslovanja letalskega prevoznika.

PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za paketno potovanje v poslovalnicah turistične 
agencije CENTER TURIZEM d.o.o., prek spleta ali prek telefona. Prijavi prek 
telefona sledi pisna rezervacija po e-pošti ali po navadni pošti.  Posredovanje 
osebnih podatkov (imena in priimki potnikov, naslov, telefonska številka), 
plačilo ali delno plačilo turističnega paketa velja kot prijava. Pogodb o 
turističnem paketu ne sklepamo izven poslovnih prostorov agencije (javna 
mesta, izleti, prireditve, na domu ...). Pogoji plačila so sestavni del turističnega 
paketa, za večje skupine pa velja posebna pogodba (v primeru individualnih 
plačil vsak potnik prejme ločeno pogodbo, ki je zavezujoča). V primeru, da je 
potnik mladoletna oseba, pogodbo podpiše eden od staršev oziroma skrbnik, 
ki s pogodbo upravlja do izvedbe turističnega paketa. Ob prijavi je potnik 
dolžan navesti vse podatke in dokumente, ki jih zahteva program potovanja. V 
primeru, da potnik ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške 
in posledice, ki bi zaradi tega nastale. Za prijavo se šteje tudi vsako naročilo, 
posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika, ostalih 
udeležencev na isti prijavnici, kontakten naslov in telefonsko številko, številko 
kreditne kartice ali drugega plačilnega inštrumenta ali drugo dejanje, ki 
nakazuje na to, da je potnik posredoval podatke za namen prijave. Od prijave 
potnik lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi potovanja.

PLAČILO
Za dan plačila se šteje, ko je potnik izvršil plačilo na blagajni ene od 
poslovalnic turistične agencije CENTER ali ko je bilo plačilo prejeto na 
poslovni račun. Potnik je ob prijavi dolžan poravnati 30% vrednosti 
turističnega paketa oziroma toliko, kot je navedeno v programu. Preostanek 
aranžmaja je treba poravnati najmanj 15 dni pred odhodom. V primeru 
neplačila v roku se šteje, da je potnik na svojo željo odstopil od programa in 
veljajo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja. Pravočasno in pravilno 
plačana prijavnina in stroški turističnega paketa jamčijo potniku, pod pogoji, 
določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za paketna potovanja oziroma 
pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, 
udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem paketnem potovanju. Načini 
plačila so posebej dogovorjeni v plačilnih pogojih. Če gre za rezervacijo 
znotraj 15 dni pred odhodom, je potrebno ob prijavi plačati celoten znesek 
aranžmaja. 

REZERVACIJA NA VPRAŠANJE NA ŽELJO POTNIKA
V primeru da CENTER TURIZEM d.o.o. ali organizator potovanja v času 
sklepanja pogodbe ne moreta potrditi rezervacije, potnik pa bi v primeru 
prostih kapacitet zagotovo izvedel rezervacijo, se izvede rezervacija na 
vprašanje oziroma na poizvedbo. Potnik je v tem primeru ob prijavi dolžan 
vplačati 40 EUR kavcije. V primeru potrditve rezervacije s strani organizatorja 
je ta za potnika zavezujoča in se vplačana akontacija upošteva kot delno 
plačilo aražmaja. V primeru, da rezervacija ni potrjena v roku 2 dni od 
sklepanja pogodbe, je le-ta nična in se potniku vplačana kavcija v celoti vrne. 
Če potnik kljub potrditvi in vplačilu kavcije odstopi od pogodbe, veljajo določila 
točke o odpovedi potovanja.

ODPOVED ORGANIZATORJA
Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove pogodbo o 
turističnem paketu, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne 
okoliščine, katerim se ni bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in bi za 
organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj 
sprejme rezervacijo, če bi le-te obstajale v času sklenitve pogodbe. 
Organizator lahko odpove pogodbo o turističnem paketu tudi v primeru, če se 
ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto 
paketnega potovanja, določeno s programom in pogodbo o turističnem 
paketu.
Organizator potovanja lahko s pgoodbo o paketnem potovanju omeji višino 
denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, ki 
ne sme biti manjša od trikratnega zneska celotne cene turističnega paketa, 
razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno 
namenoma ali iz malomarnosti. 
Organizator je kupce dolžan o tem obvestiti in sicer: najmanj 20 dni pred 
začetkom turističnega paketa v trajanju daljšem od 6 dni, 7 dni pred začetkom 
turističnega paketa pri potovanji, ki trajajo 2-6 dni in 48 ur pred začetkom 
turističnega paketa pri potovanjih krajših od 2 dni. V teh primerih organizator 
ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč 
kupcem vrne celoten vplačani znesek potovanja. Potniki v takem primeru 
nimajo pravice do povrnitve stroškov.
Organizator ima pravico odpovedati turistični paket v primeru, vkolikor potnik 
znotraj 15 dni kljub pozivom agencije CENTER TURIZEM d.o.o. aranžmaja ne 
poravna, niti se ne odziva na telefonske in ali pisne pozive k plačilu. Agencija 
CENTER TURIZEM d.o.o. ima v tem primeru pravico turistični paket 
odpovedati in potniku zaračunati stroške v skladu s tabelo odpovedi. 
Uveljavljanje morebitnega zavarovanja za primer odpovedi v tem primeru ni 
možno.

ODPOVED POTNIKA - počitnice, potovanja, izleti
Če želi potnik odpovedati turistični paket, mora to storiti pisno - osebno v eni 
od poslovalnic ali prek elektronske pošte, izven delovnega časa poslovalnic 
obvezno pošlje sporočilo na elektronski naslov: rezervacije@mojcenter.net. 
Potnik lahko odpoved turistični paket tudi telefonsko, čemur mora slediti pisna 
odpoved (opisana zgoraj). Potnik lahko osebno pooblasti polnoletno osebo, ki 
namesto njega odpove turistični paket. V primeru, da je potnik mladoletna 
oseba, lahko pogodbo odpove le oseba, ki je podpisana na pogodbi oziroma 
druga polnoletna oseba po pooblastilu podpisnika pogodbe, ne glede na to, če 
potnik medtem postane polnoleten. Datum pisne odpovedi je osnova za 
obračun stroškov odpovedi, in sicer: 
- za odpoved do 45 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 10% 
celotne vrednosti turističnega paketa, 
- za odpoved od 44 do vključno 35 dni pred začetkom potovanja organizator 
zadrži 50% celotne vrednosti turističnega paketa,  
- za odpoved 34 do vključno 14 dni pred začetkom potovanja organizator 
zadrži 80% celotne vrednosti turističnega paketa, 
- za odpoved 13 dni pred začetkom potovanja do vključno dneva odhoda 
organizator zadrži 100% celotne vrednosti turističnega paketa
- če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo 
po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost  
turističnega paketa, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.
Navedena tabela stroškov ne velja za posebne turistične pakete za katere 
potnika organizator pri sklenitvi pogodbe opozori in mu preda pisno tabelo 
stroškov v primeru odpovedi.  
V primerih, ko je CENTER TURIZEM d.o.o. zgolj le posrednik pri prodaji 
turističnega paketa drugega organizatorja, veljajo v zvezi z odpovedjo 
določila iz splošnih pogojev tega organizatorja. 
Potnik lahko na svojo zahtevo skuša zamenjati udeležence na pogodb, 
vkolikor je to možno in  običajno proti doplačilu stroškov organizatorja, 
prevoznika, poslovnega partnerja … 

Opozarjamo na posebno tarifo “najnižja možna cena brez možnosti 
odpovedi”, kjer potnik za morebitno spremembo imena, termina in objekta v 
primeru odpovedi plača 100% stroške turističnega paketa. O tem prodajni 
referent potnika opozori in zavede opombo na prijavnici. Vkolikor bi 
CENTER TURIZEM d.o.o.  izjemoma vršil prodajo  turističnih paketov izven 
poslovnih prostorov (na izletu, javni prostori, na domu) ima potnik pravico v 
14 dneh od sklenitve takšne pogodbe pravico do odstopa od takšne 
pogodbe brez navedbe razloga, s tem, da organizatorju povrne stroške 
odpovedi v višini glede na število dni pred odhodom v skladu s tem 
poglavjem. 

ODPOVED POTNIKA - letalske vozovnice
Rezervirane in vplačane letalske vozovnice niso povračljive. V primeru 
odpovedi ali spemembe letalskih vozovnic (termin, imena, relacija) znašajo 
stroški odpovedi 100%. To velja za vse vrste letalskih vozovnic (redne linije, 
čarterski poleti, nizkocenovni prevozniki). Vkolikor sta na pogodbi navedeni 
dve storitvi - počitnice in letalski prevoz (dva ločena produkta) veljajo v 
primeru odpovedi določbe splošnih pogojev ločeno za vsak del, v skladu s 
temi splošnimi pogoji

ODPOVEDI POTNIKA - križarjenja 
V primeru odpovedi križarjenj veljajo splošni pogoji posameznega ladjarja in 
se zaračunajo stroški: 
- za odpoved do 45 dni pred odhodom 25% vrednosti  
- za odpoved od 44 -30 dni pred odhodom 50% vrednosti
- za odpoved od 29-0 dni pred odhodom 100% vrednosti

ODPOVEDNI RIZIKO – POGOJI 
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki 
utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, 
lahko pooblasti CENTER TURIZEM d.o.o., da zanj pri zavarovalni družbi 
sklene zavarovanje za morebitno odpoved turističnega paketa. Zavarovanje 
lahko potnik na osnovi prijavnice sklene tudi sam, vendar v primeru 
odpovedi sam uveljavlja odškodnino pri zavarovalnici. Zavarovanje je 
mogoče v skladu z določili zavarovalnice in velja za primer vojaškega 
vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko 
uveljavlja le ob predložitvi ustreznih dokazil (zdravniško potrdilo, mrliški list 
…). Potnik lahko potovanje odpove izključno pisno na enake načine kot 
izvrši prijavo in sicer najkasneje na dan nameravanega odhoda, s tem, da 
odpovedi takoj priloži ustrezna potrdila. Če gre za odpoved v času, ko so 
poslovalnice zaprte, je dolžan potnik podati pisno odjavo in jo poslati z 
ustreznim dokumentom na elektronski naslov: info@mojcetner.net. V 
primeru odpovedi turističnega paketa po odhodu in brez ustreznih potrdil se 
šteje, kot da zavarovanje za primer ni bilo sklenjeno. Vkolikor potnik v roku 
tedna dni od škodnega dogodka ustrezne dokumentacije, ki mora biti 
datirana na dan škodnega dogodka ne dostavi agenciji, izgubi pravico do 
uveljavljanja odškodnine iz naslova zavarovanja za primer odpovedi. Prav 
tako se šteje, da v primeru sklenjene pogodbe o turističnem paketu, brez 
vplačane zavarovalne premije, zavarovanje odpovedi ne velja.
Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v 
pristojnosti zavarovalnice. 
Ne glede na plačano odstopnino ima CENTER TURIZEM d.o.o. v primeru 
potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih 
stroškov. Administrativni stroški znašajo 15 EUR. V primeru, da potnik 
odpove turistični paket oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni vplačal 
odstopnine, ima CENTER TURIZEM d.o.o. pravico do povračila vseh svojih 
stroškov, razliko pa vrne potniku. Vkolikor potnik odpove sklenjen turistični 
paket brez razloga in ima vplačano zavarovanje odpovedi, ne more 
uveljavljati odškodnine in v primeru odpovedi veljajo splošni pogoji. V tem 
primeru se potniku vplačana premija vrne. S programom se lahko posebej 
določi drugačna višina odstopnine oziroma, da odstopnina ni možna. 
Predčasna vrnitev ali prekinitev potovanja nista predmet zavarovanja za 
primer odpovedi, zato mora potnik v primeru predčasnega odhoda domov 
zahtevati ustrezna potrdila, ki so lahko osnova za povračilo neizkoriščenega 
dela turističnega paketa. Brez ustreznih potrdil povračila neizkoriščenega 
dela aranžmaja ni možno uveljavljati.  

IZVEDBA PROGRAMA, PRTLJAGA
Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih 
partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi 
navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu turističnega 
paketa navedene storitve in mu je odgovoren za morebitne nerealizirane ali 
le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v 
primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile ali 
zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in 
mednarodnimi konvencijami. CENTER TURIZEM d.o.o. ne odgovarja za 
morebitno nastalo škodo ali izgubo prtljage, ki nastane med potovanjem. V 
tem primeru potnik uveljavlja škodo na kraju samem ali pri prevozniku.   

LETALSKE VOZOVNICE IN PRTLJAGA
Pri nakupu letalske vozovnice veljajo posebna določila, ki jih morajo potniki 
upoštevati. Vkolikor potnik kupuje samo letalsko vozovnico, se na prijavnico 
zapiše naziv IATA agenta, ki jamči za pravilnost vozovnice. Vse ure in datumi 
na vozovnici so lokalni, glede na letališče na katero se nanašajo. Potnik 
mora biti na letališču vsaj 2 uri pred odhodom in je saj odgovoren za primer 
morebitne zamude na letalo. Povračila za morebitno zamudo na letalo ni. 
Prav tako je potnik sam odgovoren v primeru zamude letal, vkolikor kupuje 
dve ločeni vozovnici (vezni let). Potnik mora upoštevati določila glede 
prtljage. Morebitni presežek prtljage se doplača po uradnem ceniku 
prevoznika. Pri nekaterih prevoznikih, zlasti pri nizkocenovnih je pred 
odhodom potrebno urediti spletno prijavo “check in” in natisniti kupone. 
Potnik je o tem obveščen in v primeru, da spletne prijave ne naredi nosi sam 
stroške prijave na letališču (ca do 50 eur/osebo). Potnik, ki kupi turistični 
paket z letalom ali samo letalsko vozovnico na charterskem letu je dolžam 
sam preveriti pravilnost podatkov na povratku (znotraj 48 ur pred odhodom) 
pri predstavniku organizatorja. V primeru zamude pri vkrcanju ali večje 
oziroma celotne odpovedi leta ima potnik pravico zahtevati odškodnino od 
letalskega prevoznika v skladu z uredbo ES (št 261/2004. Odškodnino 
zahteva sam ali prek pooblaščenega posrednika.

INFORMACIJE O NASTANITVI
CENTER TURIZEM d.o.o. ne odgovarja za informacije, slikovni material in 
opise, ki se pojavljajo v katalogih drugih organizatorjev, za katere se pojavlja 
kot posrednik pri prodaji. Slikovni materiali navedeni v katalogih in na 
spletnem portalu www.mojcenter.net so informativne narave in CENTER 
TURIZEM d.o.o. ne jamči, da potnik na licu mesta dobi isto namestitveno 
enoto. Prav tako ustne informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu 
CENTER TURIZEM d.o.o., niso zavezujoče, čeprav strmimo k točnosti 
podanih informacij. 
Veljajo izključno podatki, ki so zapisani na pogodbi/napotnici oziroma 
voucherju. CENTER TURIZEM d.o.o. lahko ob prijavi posreduje morebitne 
želje potnika v zvezi z namestitvijo do odgovornega organizatorja ali 
hotelirja (nadstropje, številka sobe, lega), vendar tega ne more zagotovo 
jamčiti ali potrditi. Morebitna takšna neizpolnjena želja ni predmet 
reklamacije turističnega paketa. Izmenjava gostov poteka po mednarodnih 
običajih in pogodbah med 14.00 in 16.00 uro, medtem ko je namestitvene 
kapacitete treba zapustiti do 10.00 ure na dan odhoda. 

POSEBNOSTI PRI NAMESTITVI V APARTMAJIH
Splošno pravilo pri namestitvi v apartmajih je, da v apartmajih lahko biva 
toliko oseb oliko oseb, kolikor jih je navedeno na voucherju/pogodbi, 

ne glede na to ali v apartmaju bivajo odrasli ali otroci. Če je v apartmajih več 
oseb, ima lastnik pravico zaračunati dodatne stroške. V tem primeru je 
odgovornost na strani potnika. 

REŠEVANJE REKLAMACIJ
Če potnik meni, da je izvajanje storitvev iz pogodbe o turističnem paketu 
nepopolno, mora o tem takoj obvestiti organizatorja, ki mora v razumnem roku 
neskladnost izvajanja odpraviti. Vkolikor organizator tega ne odpravi in 
neskladnost odpravi potnik sam ima pravico zahtevati povračilo morebitnih 
stroškov. Potnik lahko po opravljeni storitvi zahteva sorazmerno znižanje 
cene turističlnega paketa, pod pogojem, da je najprej že v času izvajanja 
storitev obvestil organizatorja, vkolikor organizator in potnik neskladnosti 
izvajanja nista odpravila, mora potnik v zakonitem roku dveh let po opravljeni 
storitvi in izključno pisni zahtevek naslovi na organizatorja turističnega paketa 
pod pogoji tistega organizatorja. 
Če je organizator turističnega aranžmaja CENTER TURIZEM d.o.o., je potnik 
dolžan storitev reklamirati takoj na licu mesta in o tem obvestiti CENTER 
TURIZEM d.o.o. na telefonsko številko: +386  (0) 2 531-10-64 ali na GSM: 
+386 (0) 41 735-965. Vkolikor na licu mesta ni možno rešiti problema, mora 
potnik obvezno zahtevati pisno potrdilo o pomanjkljivostih in vseh 
podrobnostih (številka sobe, apartmaja …), pomanjkljivost zapisati v knjigo 
pritožb in pohval ter pisno nasloviti zahtevek na sedež CENTER TURIZEM 
d.o.o. 
V primeru, da bi lahko bila pomanjkljivost odpravljena na kraju samem 
(čistoča sobe, oprema, lega sobe …) in potnik ni reagiral na kraju samem, s 
tem izgubi možnost kasnejšega uveljavljanja odškodnine. 
Organizator je dolžan potniku prvič odgovoriti v roku 8 dni po prejemu 
zahtevka, dokončno pa v primernem roku, za pridobitev potrebnih podatkov. 
Pri tujih organizatorjih (FTI, Alltours, Neckerman …) je lahko rok za dokončen 
odgovor nekoliko daljši (2 meseca in več).  V skladu z 894. členom 
Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolno 
opravljene storitve na vplačan znesek. To velja za vsa potovanja, za katera je 
sklenjena pogodba o potovanju s CENTER TURIZEM d.o.o.
Potnik lahko reklamacijo vloži le v svojem imenu  ali za to pooblasti tretjo 
osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer CENTER TURIZEM 
d.o.o. reklamacije ne bo upošteval. Reklamacija mora biti jasna in utemeljena 
z dokazi (potrdilo hotelirja, slika, potrdilo prevoznika …) . 

UPORABA OSEBNIH PODATKOV 
CENTER TURIZEM d.o.o. bo uporabljala osebne podatke v skladu z 
zakonom o varstvu podatkov in uredbi GDPR. Velja, da je potnik s podpisom 
pogodbe in z dodatnimi dovoljenji (potnik sam določi) na pogodbi soglašal, da 
CENTER TURIZEM d.o.o. upravlja z osebnimi podatki za potrebe postopka 
rezervacije, statistiko in za obveščanje o aktualni ponudbi. Slednje lahko 
potnik s posebno izjavo tudi prekliče ali prepove. 

OSEBNI – POTOVALNI DOKUMENTI IN VIZUMI
Potnik je osebno odgovoren za veljavnost svojih osebnih dokumentov, ki so 
pogoj za vstop v posamezno državo. Za vstop v države: Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina, Črna Gora, Italija ter ostale države Evropske Unije zadostuje 
veljavna osebna izkaznica oziroma veljaven potni list, za vstop v ostale 
države, ki niso navedene na tem mestu, velja potni list. Dokumenti morajo biti 
veljavni vsaj še 6 mesecev po vrnitvi v domovino. Potniku so podrobnejše 
informacije o potovalnih dokumentih in vizumih na voljo na spletnih straneh 
Ministrstva za zunanje zadeve. Za nepopolne informacije ne odgovarjamo.

PONUDBE V ZADNJEM HIPU - LAST MINUTE 
Gre za turistične pakete, ki niso predmet katalogov, temveč gre za turistične 
pakete s posebno ceno v določenih počitniških destinacijah. 
Glede na to, da gre za cenovno ugodnejše turistične pakete, brezplačna 
odpoved takšnega turističnega paketa običajno  ni možna. Običajno gre za 
prodajo zadnjih sob ali apartmajev, ki so lahko tudi nižje kakovosti kot sicer. 
Prav tako se lahko ponudba v zadnjem hipu vsebinsko razlikuje od storitev, ki 
so vključene v ceno v kataloški ponudbi, o čemer prodajni referent potnika tudi 
opozori. Zaradi drugačne ponudbe od kataloško predstavljene ponudbe, 
potnik na ta račun ne more uveljavljati odškodnine.

ZAKLJUČENE SKUPINE IN STROKOVNE EKSKURZIJE
Za zaključene skupine in strokovne ekskurzije se sklene poseben dogovor, v 
katerem pogodbeni stranki posebej definirata medsebojne pravice in 
obveznosti. Kadar se za strokovne ekskurzije potniki prijavljajo individualno, 
prejme vsak potnik prijavnico/pogodbo o turističnem paketu, ki jo v primeru, 
da je potnik mladoleten, podpiše eden od staršev oziroma skrbniki. Slednji 
ima vse pravice in obveznosti v času trajanja pogodbenega razmerja, ne 
glede na to, ali medtem potnik postane polnoletna oseba. 

TELEFONSKE IN SPLETNE REZERVACIJE 
Potnik ima možnost skleniti telefonsko ali spletno rezervacijo. Za potnika 
postaneta obvezujoči, ko potnik posreduje osebne podatke (ime, priimek, 
naslov, telefonska številka, ostale osebe in rojstne podatke otrok, elektronski 
naslov). Na osnovi telefonske ali spletne rezervacije potniku posredujemo 
odgovor/prijavnico v elektronski obliki, na željo pa tudi prek navadne pošte ali 
prek faksa. Potnik pošlje povratni odgovor o prejemu prijavnice prek 
elektronske pošte na elektronski naslov: rezervacije@mojcenter.net ali 
podpisano prijavnico prek navadne pošte oziroma prek faksa na številko: 02 
581 10 68 in sporoči morebitne napake. 
Če potnik odstopi od telefonske ali spletne rezervacije, se šteje, da je potnik 
odstopil od pogodobe in veljajo določila o odpovedi potnika. Potnik ima na 
spletnem portalu www.mojcenter.net možnost »povpraševanja« po 
turističnem aranžmaju, ki se ne šteje za zavezujočo rezervacijo.  

NAPAKE V KATALOGIH 
Pridružujemo si pravico do napak v katalogu. V primeru napak vas o tem ob 
prijavi opozori prodajni referent. Za morebitne napake se opravičujemo in 
prosimo za razumevanje! 

REŠEVANJE SPOROV
Če pogodbeni stranki ne moreta spora rešiti sporazumno, bosta le-te reševali 
ob pomoči pristojnega sodišča po kraju prebivališča potnika.

CENTER TURIZEM D.O.O.
Veljavnost od: 01.01.2021 do preklica
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Varen. Sproščen. Na poti.

priporočamo vam turistično zavarovanje zavarovalnice Evropsko turistično zavarovanje. 
24-urna-asistenca po vsem svetu!

Zavarovanje odpovedi potovanja / prekinitev potovanja
Odpoved potovanja: Povračilo stroškov pri odpovedi potovanja v primeru neudeležbe. 
Zavarovalno kritje pod 1. točko je potrebno skleniti na dan rezervacije in velja od dne sklenitve zavarovanja do dne 
začetka potovanja - če zavarovanje sklenete kasneje, zavarovalno kritje velja za dogodke (z izjemo nezgod,  
smrtnih primerov in elementarnih nesreč), ki nastopijo po 10. dnevu po sklenitvi zavarovanja.

Prekinitev potovanja: Povračilo rezerviranih in neizkoriščenih storitev potovanja.  
Povračilo dodatnih stroškov povratka domov do 100 %

Zavarovani vzroki za odpoved potovanja / prekinitev potovanja:

• nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode,   
slabega prenašanja cepljenja ali smrti (že obstoječe bolezni so  

zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne); kritje ne velja za 
kronične bolezni;

• nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti 
družinskega člana, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanje, če je s 
tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju;

• težjih zapletov pri nosečnosti;

• večje materialne škode na vaši lastnini v kraju bivanja zaradi  
elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje osebe,  

če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost.

Storitve so upodobljene le v odlomkih. Dodatne informacije so vam na voljo v vaši turistični agenciji ali pa neposredno v asistenčnem centru Generali Zavarovalnica d.d., Kržičeva 3,  
1000 Ljubljana, klicni center: Tel. 080 70 77 ali 01 47 57 100, Faks 01 47 57 101; E-Mail: info@mail.generali.si, spletna stran: www.generali.si

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi napak v tisku. Stanje 06/2016.

Zavarovatelj: Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Dunaj, Avstrija, www.evropsko.si. Register podjetij HG Dunaj, FN 55418y, št. DVR 0490083.  
Družba je del skupine Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, vpisana v registru zavarovalnic ISVAP pod številko 026. Naslov nadzornega organa na finančnem trgu/področje zavarovalni 
nadzor: Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Dunaj.

Ne plačajte

potovanja,

ki se ga

ne morete

udeležiti!

Ničesar ne  
prepustite  
naključju !

Spoštovani 

www.evropsko.si

potnik,

Cena potovanja do Svet
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€ 200,- € 11,-

€ 300,- € 16,-

€ 400,- € 20,-

€ 500,- € 24,-

€ 750,- € 35,-

€ 1.000,- € 46,-

€ 1.500,- € 69,-

€ 2.000,- € 92,-

€ 2.500,- € 115,-

€ 3.000,- € 138,-

€ 4.000,- € 184,-

€ 5.000,- € 230,-

* Družina: Zavarovalno kritje velja za največ sedem oseb, ki potujejo skupaj, pri čemer sta lahko največ dve 
osebi polno letni (18. rojstni dan pred dnem nasto-pa potovanja). Ni nujno, da so osebe med seboj 
v sorodu. 

** Evropa: Vse evropske države v geografskem pomenu, vse države, ki ležijo ob Sredozemskem morju in 
sredozemski otoki, Jordanija, Madeira in Kanarski otoki in Rusija.

Celosten paket zavarovanja potovanja
Odpoved potovanja: Ista storitev kot pri Zavarovanju odpovedi potovanja.

Prekinitev potovanja: Povračilo rezerviranih in neizkoriščenih storitev potovanja. Povračilo dodatnih 
stroškov  povratka domov do 100 %.

Prtljaga: Nadomestitev dejanske vrednosti prtljage pri poškodbi, tatvini ali izgubi (npr. zaradi prevoznika): 
 

Posameznik do € 2.000,-; na družino do € 4.000,-.  
Potrebni nadomestni nakupi pri zapoznelo prispeli prtljagi:  
Posameznik do € 200,-, na družino do € 400,-. 
Pomoč in povračilo stroškov za nadomestne potovalne dokumente:  
Posameznik do € 200,-, na družino do € 400,-.

Iskanje in reševanje: Stroški za iskanje in reševanje zavarovanca zaradi  nezgode, življenjske nevarnosti v 
gorah ali na morju do € 10.000,- (npr. gorska reševalna služba in prevoz s helikopterjem od kraja nezgode do 
bolnišnice).

Nezgodno zavarovanje: Odškodnina za trajno invalidnost od 50 % naprej do € 40.000,-.

Zdravstvene storitve v tujini: 
Krijemo stroške za stacionarno oskrbo v bolnišnici do € 200.000,-, za ambulantno 
zdravniško oskrbo do 100 %, prevoz domov v primeru zdravstvene nuje  
(vklj. reševalno letalo) do 100 %, premestitev do 100 %.  
Prevoz zdravil do 100 %. 
Povratek otrok z nadzorno osebo do € 4.000,-.

Odgovornost zasebnika na potovanju:  
Osebna odgovornost zasebnika na potovanju do € 100.000,-.

Cena potovanja do Evropa** Svet

Posameznik

€ 400,- € 37,- € 54,-

€ 750,- € 48,- € 60,-

€ 1.000,- € 57,- € 68,-

€ 1.500,- € 78,- € 87,-

€ 2.000,- € 99,- € 107,-

€ 2.500,- € 121,- € 128,-

€ 3.000,- € 143,- € 149,-

Družina*

€ 750,- € 74,- –

€ 1.500,- € 98,- € 124,-

€ 2.000,- € 116,- € 140,-

€ 3.000,- € 157,- € 177,-

€ 4.000,- € 199,- € 216,-

€ 5.000,- € 243,- € 258,-

€ 6.000,- € 287,- € 300,-

Zavarovalno kritje je veljavno za eno potovanje.


