
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), dodatne storitve 
(polpenzion) v hotelu Alan v letu 2017 niso  možne
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Karlobag - hotel Zagreb ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA:  vsak dan, min. 7 dni  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: prvi otrok do 12.leta 
brezplačno, otrok 12-16 let 50% popust, 16-18 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, popusti na 4.ležišču: 
do 2.leta brezplačno, 2-16 50% popust, 16-18 30% popust, odrasli 20% 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 (nočitev z zajtrkom): , otrok 5-10 let 70% popust, 10-15 let otroci do 5.leta brezplačno
40% popust, 15-18 20% popust

10% do 30.04.

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.
STORITEV: all inclusive
OPIS: recepcija, restavracija, bar, notranji bazen s sladko vodo, savna, wellness & spa, fitnes, notranji bazen z 
ogrevano sladko vodo do 26'c, zunanji bazen s sladko vodo v velikosti 48m2
ŠPORTNA PONUDBA: kopanje v notranjem bazenu, fitnes

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 10.00 do 21.00 ure v all inclusive baru, pijača ob bazenu v 
času med 10.00-19.00 uro, uporabo zunanjega in notranjega bazena, neomejena uporaba tenis igrišča (min bivanje 7 noči), popust na 
masaže in wellness storitve, animacijo za otroke 28.06.-31.08. in 5 x tedensko živo glasbo med 01.07.-20.09., uporabo savne (min bivanje 7 
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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€, domača žival 4€, v najvišji sezoni 8€, prijava 1€ na licu mesta, domače živali 4€/8€ na licu, 
krajše bivanje 30%
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Zadar - otok Vir - apartmaji Čičić ***

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 Tukara ***

Zadar - otok Vir - apartmaji Vučetić ***

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, 2300m od centra mesta
PLAŽA: prodnata, 150m
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, 1/4+2: dve spalnici, 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. 100m. Gostom je na voljo skupni žar na dvorišču; parkirišče ob hiši 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

LEGA: otok Vir, 2000m od centra mesta
PLAŽA: prodnata, 70m
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, 1/4+2: dve spalnici, kuhinja(mikrovalnovna 
pečica, toaster, grelec vode, aparat za filter kavo), jedilnica z dnevnim prostorom, kjer je kavč za dve osebi, kopalnica, SAT 
TV, klima, balkon ali terasa,
OPIS: od najbližje trgovine so apartmaji oddaljeni cca. 500m. Gostom je na voljo skupni žar na dvorišču; parkirišče ob hiši 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; 

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; 
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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

LEGA: otok Vir, 1000m od centra mesta
PLAŽA: prodnata, 400 m, prodnata
STORITEV: najem apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/4+2: apartma v velikosti 50m2, dve spalnici, kuhinja (keramična plošča, pečica, mikrovalovna 
pečica, toaster, grelec vode, aparat za filter kavo) dnevni prostor, kjer je kavč za dve osebi, kopalnica, SAT TV, klima, terasa v 
velikosti 20m2
OPIS: v hiši se nahaja samo en apartma, prva trgovina je oddaljena 1000 m. Gostom je na voljo skupni žar na dvorišču; pralni 
stroj; 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; brisače in postelnino menjajo 1 x tedensko



Hrvaška - Dalmacija

Zadar - otok Vir - apartmaji Mlinarič M ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni, v sezoni ob sobotah, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan, domače živali - na vprašanje 5€ na dan

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
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LEGA: otok Vir, 600m od centra mesta
PLAŽA: prodnata, 100m
STORITEV: najem apartmaja
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/6+2: tri spalnice, kuhinja (mikrovalovna pečica, toaster, grelec vode, pomivalni 
stroj) dnevni prostor, kjer je kavč za dve osebi, dve kopalnici, SAT TV, klima, balkon ali terasa,
OPIS: od najbližje trgovine so apartmaji oddaljeni cca. 500m. 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

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
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: odrasli 1€ na dan, otroci 12-18 let 0,50€ na dan 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
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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): 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: na povpraševanje;
STORITEV: najem apartmaja, možnost polpenziona;
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
29.05.-04.06., 05.06.-11.06., 28.08.-03.09.

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: 30 - 32 m2; za največ 4+2 oseb spalnica z ležiščem 140x200 cm, 
dvoposteljna soba z ležiščema 80x190 cm in nadstropno posteljo (nadstropna postelja na vprašanje), jedilni kotiček z 
dvema dodatnima ležiščema na raztezanje, prostor za kuhanje, 2 x tuš/wc, terasa 10 m2; 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: 41,25m2: spalnica za dve osebi, ločena spalnica s tremi ležišči (dve nadstropni), dnevni 
prostor s kuhinjo, TUŠWC, delno pokrita terasa s sedežno garnituro
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 10/14€ 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 22.05.  in od 11.09. 
v glavni sezoni 50% popust  OPOMBA: končno čiščenje 40€ 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*  
POPUSTI  (na storitev hrane): otroci do 5.leta brezplačno, otrok od 5. do 12.leta do 21.05. in od 11.09. 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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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.net84
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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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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 29.05. in od 11.09. 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 vključno 21.05. in od 25.09. do vključno 07.11.

15% do 31.01.
brezplačno do 12.leta

 AKCIJA 7=6 14=12.
 za prihode od 22.05. do vključno 11.06. ter 04.09. do vključno 24.09.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO

CENO

15% do 31.01.

15% do 31.01.20% do 31.12.

15% do 31.01.10% do 31.03.
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Zadar - apartmajsko naselje Sunnyside **** brezplačno do 5.leta

20% do 31.12.

15% do 31.01.

10% do 31.03.

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, otrok 5-12 50% popust 

 AKCIJA 7=6 14=12
 za prihode do 12.06. in od 04.09. 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: cca. 45 m2, maksimalno število oseb: 2 
odrasla in 2 otroka, apartmaji se nahajajo v prvem nadstropju; na 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, kopalnica z banjo, 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)
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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;
INTERNET: wi-fi v skupnih prostorih in v sobi brezplačno, internetni kotiček;
STORITEV: polni penzion po bife sistemu, tematske večerje s show cookingom, brezalkoholne pijače iz 
šankomata ob obrokih;
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. 

brezplačno do 6.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ na dan 
DOPLAČILA: garaža 9,5€ na dan POPUSTI: otroci od 6. do 12.leta plačajo pavšal po sezonah od otroci do 6.leta brezplačno, 
najnižje proti najvišji: 30€ / 40€/ 40€/ 50€ / 60€ / 70€, otroci nad 12 let in odrasli plačajo po sezonah: 40€ / 60€ / 60€/ 70€ / 80€ / 90€ 
po osebi na dan

20% do 15.02.
velja za min 5 noči v sezonah 22.05.-11.09. 

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

Zadar - Vrsi - hotel Beni ***
brezplačno do 4.leta

10% do 15.02.

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 7€, 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: 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;
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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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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 POPUSTI:  otrok do 3-12 otroci do 3.leta brezplačno v sobi superior, 
na dod.lež. 50% popust, 12-16. na dod.lež. 40% popust, na osn.lež do 12.leta 30% popust

10% do 31.03.
brezplačno do 3.leta

brezplačno do 4.leta

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

LEGA: v centru Zadra
PLAŽA: mestna,prodnata, kamnita, betonska, 400m
SOBE: prha/kad, wc, SAT TV, klima, fen, wi-fi, 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
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LEGA: v predelu Borik, tik ob morju; 3,5 km od centra mesta;
PLAŽA: peščena, prodnata, betonska, 100 m;
NAMESTITEV: elegantne, prostorne sobe, v barvah Mediterana; klima, francoska postelja, prha/kad, wc, fen, telefon, 
SAT-TV, radio, minibar, sef, večina z balkonom, delno s pogled na morje; dodatno ležišče ni možno; 1/2+2 mini family: 
dvoposteljna soba z dvema dodatnima ležiščema, 1/2+2 family royal: dve sobi ločeni z drsnimi vrati; 1/2+2 suite: dve 
fizično ločeni sobi; sobe mini family, family royal in suite imajo enako opremo kot dvoposteljne sobe;
INTERNET: wi-fi na recepciji in v sobah brezplačno;
STORITEV: all inclusive(19.04.-03.11.), v ostalih terminih polni penzion (do 19.04. in od 03.11.)
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€

Zadar - Borik - Falkensteiner club hotel Funimation**** 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 
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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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: 20€ / 28€ / 36€ / 42€, 12-18 let 27€ / 39€ /52€ 58€, tretja oseba 31€ /45€ /58€ 
/67€  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 24.04.-04.06., 11.09.-17.10.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO
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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



Hrvaška - Dalmacija

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 1/3 dni  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  DOPLAČILA: končno čiščenje (v 
agenciji) 25€, otroški komplet (posteljica, sedež, banjica) 10€ na dan, OPOMBE: menjava brisač vsake 3 dni

Zadar - Borik - Falkensteiner Premium Camping Zadar ***** 20% do 15.02.
 13.05.-11.09. min 5 noči

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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

10% do 15.02.
 10.07.-21.08. min 3 noči

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:  klima 5€ na dan -  na licu, 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
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;
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
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Hrvaška - Dalmacija

Zadar - Petrčane - apartma 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  

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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; 
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
OPIS: Apartmaji se nahajajo v apartmajski hiši. a 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:  klima 5€ na dan -  na licu, 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
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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 niso 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 50% popust,  prvi otrok do 12 leta na dod.lež. 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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

10% do 31.03.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO
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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 
nalicu, za domače živali 7€ na dan,  

5% do 31.03.
velja v terminu 01.06.-01.10.

10% 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)



Hrvaška - Dalmacija

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 1/4/7 dni, v sezoni krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta 
DOPLAČILA: dodatna oseba v apartmaju  do 10.leta 15€, 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 OPOMBE: zunanji bazen je zaprt do 
20.04. in od 20.10.

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 4€ 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 4€ 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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

10% do 31.03.

brezplačno do 3.leta

ne spreglejte

- lepa lokacija
- veliko zelenja
- priporočamo

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE
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10% do 31.01.

velja v terminu 29.05.-19.09.

5% 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

20% do 31.01.



Hrvaška - Dalmacija

Dugi Otok - Božava - hotel Maxim **** 10% do 31.03.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni,v sezoni 7 noči 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 od  2. do otrok do 2.leta brezplačno, 
12.leta na dod.lež. 60% popust, , tretja oseba na dod.lež. 30% popust, odbitek za drugi otrok do 12.leta brez ležišča brezplačno
nočitev z zajtrkom 5€ na dan

AKCIJA 10% 
za bivanje do 12.06. in od 11.09.

Dugi Otok - Božava - depandansa Lavanda *** 10% do 31.03.

HN Božava

ne spreglejte

V ceno vključena tudi: 
- pijača pri večerji

Dugi Otok - Božava - hotelsko naselje Božava ***

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 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 2. leta na dod.lež. brezplačno, 
otroci od 2. 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).

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

93

brezplačno do 12.leta

brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni,v sezoni 7 noči TURISTIČNA TAKSA: odasli 1,40€ na dan, otroci 12-18 0,70€ 
nadan DOPLAČILA:  otroška posteljica 7€ na dan, parkirišče 1€ na dan, domače živali 10€ na dan  POPUSTI: otrok do 2.leta 
brezplačno, otrok od  2. do 12.leta na dod.lež. 60% popust, , tretja oseba na drugi otrok do 12.leta brez ležišča brezplačno
dod.lež. 30% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan

AKCIJA 10% 
za bivanje do 12.06. in od 11.09.

AKCIJA 10% 
za bivanje do 12.06. in od 11.09.

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



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 26.06. in od 11.09. 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 26.06. in od 11.09., 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, sef, prha/wc, balkon, delno pogled na morje;
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
22.05.-12.06. in 04.09.-11.09.

AKCIJA 7=5
10.04.-22.05., 11.09.-02.10.

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,  OPOMBE akcije in popust za hitro prijavo 
se kombinarajo

AKCIJA 7=6
05.06.-19.06., 21.08.-04.09.

10% do 31.03.10% do 31.03.

AKCIJA 7=5
22.04.-05.06., 04.09.-02.10.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
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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
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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 2-5 oseb.
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, 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
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GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

Turanj - Vila Dada ***

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 3 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  
DOPLAČILA:  domače živali 7€ dnevno,

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 

10% do 31.03.5% do 31.03.

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, 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; 

Sukošan - apartma Sukošan 01 ***

LEGA: v osrčju vasi Sukošan
PLAŽA: 300 m; prodnata, peščena
APARTMAJI: v apartmajski hiši se nahajata dva tipa apartmajev: 1/2+2 app: spalnica, dnevni prostor s kuhinjsko nišo 
in jedilnim kotom ter dve dodatni ležišči, kopalnica, balkon, SAT TV, klima; 1/4+1 app: dve spalnici (ena s tremi 
ležišči), dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom, kopalnica, balkon, SAT TV, klima
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  
DOPLAČILA:  domače živali 7€ dnevno,

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
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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
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Sveti Filip i Jakov - penzion Čirjak ***

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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 in tipa 1/4+2 za 2-5/6 oseb, klimatizirani bungalovi z dvema 
spalnicama, tuš, WC, ločena 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, dnevni prostor z dodatnim 
ležiščem za 6.osebo, 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; Hiške 
1/4+2 imajo dve kopalnici in možnost bivanja še dodatne osebe v dnevnem prostoru. 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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO
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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

Sveti Filip i Jakov - hiša Damir ***

LEGA: 800 m do centra mesta
PLAŽA: 150 m; prodnata,
INTERNET: brezplačen wi-fi
APARTMAJI: 1/2+2 APP: 40m2, 3.nadstropje: spalnica, dnevni prostor s kuinjsko nišo, jedilnim kotom  in dvema 
dodatnima ležiščema, kopalnica, bačkon s sedežno garnituro in čudovitim pogledom na morje, SAT TV, klima; 1/4+2 
APP - 80m2,2.nadstropje: dve spalnici z dvema ležiščema, zelo dobro opremljena kuhinja, jedilni kot, velika dnevna 
soba z dvema dodatnima ležiščema, kopalnica s tišem, wx, velika terasa z vrtno garnituro in pogledom na morje, SAT 
TV, klima; 
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: prijetna apartmajska hiša se nahaja na prijetni lokacij v mirnem predelu mesta; V hiši so trije apartmaji (2 
apartmaja tipa 1/2+2 in 1 apartma tipa 1/4+2). V bložini se nahajajo trgovine, restavracije, pošta, banka .... 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  

10% do 31.03.5% do 31.03.

ne spreglejte

V ceno vključeno tudi: 
- uporaba klime
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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 7€ na dan, parkirišče 10€ 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: 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: 
zunanji bazen, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno (omejeno število), tenis center in drugi vodni športi;
OPOMBE: ograjeno hotelsko parkirišče za doplačilo; domače živali dovoljene na vprašanje.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

15% do 31.03.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO
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CENO

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: , otrok 4-12 let 50% popust, na osn.lež. 10% popust, tretja oseba na dod.lež. 30% popust OPOMBE: v apartmaju 1/2+2 je pogoj plačilo otrok do 4.leta brezplačno
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

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; (4*): sobe v hotelski stavbi: klima, 
telefon, SAT-TV, mini bar, fen, kad/wc;
INTERNET: brezplačen wi-fi v avli hotela, v sobah za doplačilo;
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 15€ 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 do  7.leta 
v vseh tipih sob brezplačno, otrok  od 7. do 12. leta na 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, odbitek za nočitev z zajtrkom 7,5€ na dan

10% do 31.03.
velja pri min 7 noči

HB=FB do 31.12.
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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

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

LEGA: ob morju, 300 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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO

CENO

99

  20% 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.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)



Hrvaška - Dalmacija

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, ,

10% do 31.03.

Biograd na moru - hotel Kornati **** brezplačno do 7.leta
10% do 31.03.

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 v avli hotela, v sobah za doplačilo;
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 v recepciji, v sobah za doplačilo;
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
10% do 31.03.

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 v recepciji, v sobah za doplačilo;
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, ,

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

velja pri bivanju min 7 noči

velja pri bivanju min 7 noči

velja pri bivanju min 7 noči

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

100

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

HB=FB do 31.12.

HB=FB do 31.12.

HB=FB 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.net



Hrvaška - Dalmacija
GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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 10€ do 03.07. in od 29.08., v sezoni 15€,  krajše bivanje 20% - v agenciji

AKCIJA 7=6, 4=3
01.03.-31.05., 01.09.-30.11.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

101

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. 7 dni, krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€,  otroci 12-18 
0,95€ na dan, POPUSTI: otrok do 5.leta brezplačno, otrok 5-12 50% popust,  

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
OPIS: recepcija, 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;
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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)

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, dodatno ležišče 6€ na dan (app 1/6) POPUSTI: otrok do 3.leta brez ležišča brezplačno

brezplačno do 3.leta

102

LEGA: 900 m do centra mesta Biograd
PLAŽA: približno 450 m, prodnata, delni 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 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 zagotovoljeni 
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 
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Biograd na moru - hiša Biograd 02 ***

LEGA: v mirni ulici, cca. 250 m do centra mesta;
PLAŽA: 300 m; prodnata mestna plaža Dražice, z obilo sence in športnih aktivnosti;
NASTANITEV: APARTMAJI: v prijetni apartmajski hiši Jelka se nahajajo trije apartmaji različnih velikosti; 1/2-3 
APP: spalnica z zakonsko posteljo, prostorna in dobro opremljena kuhinja z dodatnim ležiščem, SAT TV, 
brezžični internet, kopalnica s prho/wc, sedežna garnitura na skupnem balkonu; 1/4-5 APP (2. nadstropje): 
dve spalnici z zakonsko posteljo, dnevni prostor z kuhinjo in jedilnico ter dodatnim ležiščem za eno osebo, 
SAT-TV, brezžični internet, kopalnica s prho/wc, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: na dvorišču sta gostom na razpolago dva žara in terasa s sedežno garnituro, možnost uporabe klime 
(doplačilo);
OPOMBE: za vsak apartma je zagotovljeno eno parkirno mesto; domače živali niso dovoljene.. 

Biograd na moru - hiša Tonka ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, 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 Soline 
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

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 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 7 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  klima 5€ na dan na licu,  domače živali  7€ na dan

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: ob morju, 300 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.

CENO

10% do 31.03.5% do 31.03.

10% do 31.03.5% do 31.03.
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Biograd na moru - hiša Biograd 02 ***

LEGA: v mirni ulici, cca. 250 m do centra mesta;
PLAŽA: 300 m; prodnata mestna plaža Dražice, z obilo sence in športnih aktivnosti;
NASTANITEV: APARTMAJI: v prijetni apartmajski hiši Jelka se nahajajo trije apartmaji različnih velikosti; 1/2-3 
APP: spalnica z zakonsko posteljo, prostorna in dobro opremljena kuhinja z dodatnim ležiščem, SAT TV, 
brezžični internet, kopalnica s prho/wc, sedežna garnitura na skupnem balkonu; 1/4-5 APP (2. nadstropje): 
dve spalnici z zakonsko posteljo, dnevni prostor z kuhinjo in jedilnico ter dodatnim ležiščem za eno osebo, 
SAT-TV, brezžični internet, kopalnica s prho/wc, balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: na dvorišču sta gostom na razpolago dva žara in terasa s sedežno garnituro, možnost uporabe klime 
(doplačilo);
OPOMBE: za vsak apartma je zagotovljeno eno parkirno mesto; domače živali niso dovoljene.. 

LEGA: apartmajska hiša se nahaja v mirni ulici v starem mestnem jedru in v samem centru Biograda na 
moru;
PLAŽA: cca. 350 m; prodnata, skalnata; plaža Dražica ali plaža Bošana
NASTANITEV: APARTMAJI: v apartmajski hiši  sta dva lepo urejena klimatizirana apartmaja (doplačilo); 2 x 
1/4 APP ( I. nadstropje): dve spalnici z zakonsko posteljo, kuhinja z jedilnico, SAT-TV, wi-fi, kopalnica s 
prho/wc, balkon s sedežno garnituro;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem apartmaja;
OPIS: gostom je na voljo skupni žar na dvorišču ter parkirno mesto; najbližja trgovina cca. 300 m;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali so dovoljene (doplačilo).

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

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min 7 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  domača žival 5€ 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 103

ne spreglejte

V ceno vključeno tudi: 
- uporaba klime

ne spreglejte

V ceno vključeno tudi: 
- uporaba klime

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 Neda 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



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 (doplačilo)
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 7 dni,  krajše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  domača žival 5€ na dan

Hrvaška - Dalmacija

Biograd na moru - apartmaji Bamboo***

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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.net104

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 trema 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 
DOPLAČILA:  klima 6€ na dan na licu, 

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, kopalnica, SAT TV, wi fi, balkon ali terasa
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.



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
GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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 35€ za 7 dnevno bivanje in 45€ za 8 dnevno bivanje in 
več

AKCIJA 7=6 
03.04.-14.05. in 04.09.-24.10.

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: APARTMAJI: 1/2+2: spalnica, dnevna soba z izvlečno posteljo in harmonika vrati, kuhinja/jedilnica, 
wc/tuŠ, balkon, klimatizirano, posteljnina in brisače, sat TV, parkirni prostor; 1/4+2APP: dve spalnici, dnevna soba z 
izvlečno posteljo, kuhinja/jedilnica, 2 x wc/tuš, balkon, klimatizirano, posteljnina, brisače, sat TV, parkirni prostor    
MOBILNE HIŠKE: 1/2+1 HIŠKA: površina 18 m2, za 2 odrasle 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 sedežno 
garnitura, iz katere lahko naredite dvojno ležišče za dva otroka), klima naprava, pred hišo nadkrita lesena terasa s 
kompletom vrtnega pohištva, posteljnina (rjuhe, vzglavniki, prevleke); 1/4+1 HIŠKA: površina 24 m2, za 4 odrasle in 1 
otroka  do 12 let,  spalnica z zakonsko posteljo, 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 dvojno ležišče za 
dva otroka), klima naprava, pred hišo nadkrita lesena terasa s kompletom vrtnega pohištva, posteljnina (rjuhe, vzglavniki, 
prevleke)
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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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.net106

AKCIJA 14=12 
03.04.-04.06. in 04.09.-17.10. 
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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
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 (en otrok): otrok do 12. leta brezplačno, drugi otrok do 7.leta 
brezplačno,  na osn.lež. do 7.leta 30% popust, 7-12 20% popust, 12-18 na dod.lež. 30% popust, tretja oseba 20% popust popusti 
v 1/3 in 1/4: na prvem osnovnem ležišču otrok do 7.leta 30% popust, 7-12 20% popust, , 7-12 na dod.lež: do 7.leta brezplačno
50% popust

brezplačno do 12.leta

 AKCIJA 7=6
 24.04.-19.06., 04.09.-01.10.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

  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: polni penzion 20€ na dan, 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, 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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

  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 28.02.

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 22€ na dan, dva otroka do 14.leta v sobi 1/2+2 brezplačno z doplačilom pavšala za hrano 22€ na dan po 
osebi,   OPOMBE: popusta za hitro prijavo in akcija niso združljivi

 AKCIJA 5=4
velja za termine do 11.06. in od 11.09. za prijavo do 30.04.

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

7=6 do 30.04.
v terminih 11.06.-10.09.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)

107



Hrvaška - Dalmacija

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, v sezoni ob sobotah in sredah min 7 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  
DOPLAČILA:  za krajše bivanje od 3 dni 30%, 

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, v sezoni ob sobotah in sredah , min 7 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno 
DOPLAČILA:  za krajše bivanje od 3 dni 30%, 

LEGA: Pirovac, 550m  iz centra mesta 
PLAŽA: 100m; prodnata 
APARTMAJI: 1/2+1APP: spalnica, dnevni prostor z dodatnim ležiščem, kuhinjska niša, kopalnica, SAT TV, klima 
(doplačilo),  balkon;  1/2+2APP:  spalnica,  dnevni  prostor  z  dvema  dodatnima  ležiščema,  kuhinjska  niša, 
kopalnica, SAT TV, klima  (doplačilo), balkon 
STORITEV: najem apartmaja 
OPIS: Hiša Mario je od centra mesta oddaljena 550m; od najbližje trgovine in restavracije pa 400m. Gostje lahko 
koristijo žar na dvorišču; parkirišče pred hišo. 
ŠPORTNA PONUDBA:  razni vodni športi na plaži 

Pirovac - apartma Mario ***

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

Pirovac - apartma Mira *** 10% do 28.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, v sezoni ob sobotah in sredah, min 7 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): prvi otrok do 
12.leta brezplačno, otrok 12-15 na dod.lež. 50% popust, , drugi otrok 7-12 70% drugi otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno
popust brez ležišča, 12-15 50% popust

brezplačno do 12.leta

ne spreglejte

- nova hotelska plaža od 2009.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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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

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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GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO

Vodice - Matilde Beach resort *** 10% do 31.01.

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, zajtrk 12€ na dan (otroci 3- 7.let 50% popust), za 
polpenzion 30€ po osebi (otroci  3-7.leta 50% popust), dodatno čiščenje na zahtevo gosta 10€, dodatno ležišče 17€ na dan 

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 dovoljene. 

v terminu 03.07.-21.08. velja 5% popust

 10% popust
01.04.-09.04., 30.04.-07.05., 21.05.-25.05.

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 zajtrkom 12€, zadnji dve najvišji sezoni 15€ po osebi na 
dan

brezplačno do 6.leta

10% do 31.03.

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 2/5/7 dni TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18. leta 
0,70€ DOPLAČILA: otroška posteljica 10€ 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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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

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 5€, domače živali 5€  POPUSTI: otrok do 
5.leta na brez.lež. brezplačno, otrok do 13.leta na dod.lež. 50% 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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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. 2/4 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
 01.04.-12.06., 11.09.-01.11.

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.

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

10% do 31.03.

Cena vključuje še: uporabo zunanjega bazena 15.06.-15.09., wifi, klimo, parkirišče 

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 - 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 10€ po osebi na dan,all inclusive ligh 15€ po osebi na dan, single use po sezonah  
20%/30%/40%/50%, otroška posteljica 6€   na dan, parkirišče po sezonah 3€/3€/6€/6€ na dan POPUSTI: otrok do 12.leta na 
dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno,  brez ležišča 7-12 50% popust, 12-18 30% popust, tretja 
oseba na dod.lež. 20% popust, na osn.lež. do 12.leta 30% popust, 12-18 20% popust; v družinskih sobah: otrok do 7.leta na osn.lež. 
30% popust,7-12 20% popust, na dod.lež: do 7.leta  80% popust, 7-12 60% popust 12-18 30% popust, odrasla oseba 20% popust 

brezplačno do 12.leta

Vodice - Vile Rivijera **/*** brezplačno do 12.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
- možnost doplačila za all inclusive light

AKCIJA 7=6
 do 19.06. in od 04.09. naprej

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

  30% do 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; 

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

  20% do 31.01.

ALL INCLUSIVE LIGHT VKLJUČUJE: 
samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, pijačo pri obrokih 
(gazirane in negazirane pijače iz šankomata, sok, pivo, 

rdeče in belo vino, vodo)

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 10€ po osebi na dan,all inclusive ligh 15€ po osebi na dan, single use po sezonah  
30%/40%/50%/60%, otroška posteljica 6€ na dan, parkirišče po sezonah 3€/3€/6€/6€ na dan POPUSTI: otrok do 12.leta na 
dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno,  brez ležišča 7-12 50% popust, 12-18 30% popust, tretja 
oseba na dod.lež. 20% popust, na osn.lež. do 12.leta 30% popust, 

  30% do 31.12.

  20% do 31.01.

AKCIJA 7=6
 do 19.06. in od 04.09. naprej

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.

  10% do 31.03.
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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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

  5% do 31.03.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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. 

Vodice - apartmaji Elena ***
brezplačno do 7.leta

  5% do 31.03.

LEGA: Vodice, 1200m do centra mesta
PLAŽA: prodnata, 500m, pri hotelu Olympia
INTERNET: wi-fi vključen v ceno
NAMESTITEV: APARTMAJI: 1/2APP studio: enoprostorski apartma, kuhinja z dnevnim prostorom, kopalnica, 
tuš/wc, SAT TV klima, 1/2APP: spalnica, dnevni prostor, kuhinja, kopalnica, tuš/wc, SAT TV, klima, balkon; 
1/2+2APP: spalnica, dnevni prostor s kavčem, kuhinja, kopalnica, tuš/wc, SAT TV, klima, balkon; 1/4+1APP: dve 
spalnici, dnevni prostor s kavčem, kuhinja, kopalnica, tuš/wc, klima, balkon; 1/6APP: tri spalnice, dnevni prostor, 
kuhinja, dve kopalnici, tuš/wc, klima, balkon; 1/6+1APP: tri spalnice, dnevni prostor s kavčem, kuhinja, dve 
kopalnici, tuš/wc, klima, balkon z ležalniki;
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: Apartmaji so od centra mesta oddaljeni cca. 1200m, od trgovine cca. 500m in restavracije cca. 400m, 
apartmaji imajo skupni žar in teraso, kotiček za otroke, trampolin, otroški bazenček
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: brezplačno parkirišče, domače živali so dovoljene (doplačilo)

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min.  5 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno  DOPLAČILA: krajše 
bivanje 50%, depozit,ki se ob odhodu vrne (100€)  POPUSTI: otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno

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 VODICAH?

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 113
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GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

Vodice - apartmaji Božo***
brezplačno do 7.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 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 Miranda *** brezplačno do 7.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena vceno DOPLAČILA: krajše bivanje 
50%  POPUSTI: otrok do 7.leta brez ležišča brezplačno

Vodice - apartmaji Ivan ***
brezplačno do 7.leta   5% do 31.03.

LEGA: Vodice, Srima;
PLAŽA: prodnata, betonirana, 100m;
APARTMAJI: (1/4+1 APP); 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 na mirni lokaciji, 1500m do centra mesta, gostom je na voljo 
uporaba skupnega žara, v bližini  200m trgovina, 300 restavracija, caffe bar, lastnik živi v hiši;
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

LEGA: Vodice, od centra mesta oddaljeni 1300 m.
PLAŽA: plaža hotela Imperial 500 m , pešcena, kamnita.
APARTMAJI: 1/2 studio APP mini kuhinja z aparatom za kavo, zakonska postelja, SAT-TV, prha/wc, balkon.
SOBE: zakonska postelja, v 1/3 sobi tretje ležišce - zofa, kopalnica, SAT TV, balkon, mini bar.
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: najem apartmaja ali sobe, 
OPIS: V hiši se nahaja 5 apartmajev in 4 dvoposteljne sobe, ki so v celoti novo opremljeni. Od plaže hotela Imperial 
se nahajajo vsega 500 m, od centra 1300 m, do najbližje restavracije z možnostjo polpenziona pa le 300 m. Mirna 
lokacija z možnostjo uporabe skupnega grila. Urejeno parkirišce.
ŠPORTNA PONUDBA: Možnost izposoje športnih rekvizitov na plaži hotela Imperial.
OPOMBE: 1 x tedensko menjava posteljnine, 2 x tedensko menjava brisač in kuhinjskih krp. Prihod po 14.00 uri, 
odhod do 10.00 ure, klima za doplačilo na licu mesta.

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.net114
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GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

Šibenik - hotel Jadran ***
brezplačno do 6.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1 dan,  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1,40€ po osebi na dan, otroci 
12-18 0,70€ na dan, DOPLAČILA: kosilo 12€ na dan, otroška posteljica 6€ na dan, parkirišče 6€ na dan, krajše bivanje 
25% POPUSTI: , otrok 6-16 na dod.lež. 30% popust, na osn.lež. do 7.leta 30% otrok do 6.leta na dod lež brezplačno
popust, 7-12 20% popust

Vodice - apartmaji Ferara ***

LEGA: Vodice, Srima;
PLAŽA: prodnata, betonirana, 100m;
APARTMAJI: (1/2 +1 APP); 30m2, dvoposteljna soba, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, kuhinjska niša z jedilnim 
kotom, prha/wc, SAT-TV, wi-fi, balkon,klima;
(1/2+2 APP); 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+1 APP); 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 na mirni lokaciji, 1500m do centra mesta, gostom je na voljo 
uporaba skupnega žara, v bližini  200m trgovina, 300 restavracija, caffe bar, lastnik živi v hiši;
ŠPORTNA PONUDBA: vodni športi;
OPOMBE: 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

Vodice - apartmaji Anamarija *** brezplačno do 7.leta
  5% do 31.03.

LEGA: Vodice, Srima;
PLAŽA: prodnata, betonirana, 100m;
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+2 APP); 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+1 APP); 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 na mirni lokaciji, 1500m do centra mesta, gostom je na voljo uporaba 
skupnega žara, v bližini  200m trgovina, 300 restavracija, caffe bar, lastnik živi v hiši;
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

LEGA: Šibenik, v starem mestnem jedru.
PLAŽA: 400m, prodnata, mestna plaža
NAMESTITEV: prha/wc, SAT TV, telefon, wi fi, klima, 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),   

 tel: 02/581-10-52; KLICNI CENTER: 02/564-84-77; Informacije in rezervacije preko spleta: www.mojcenter.net  e pošta: rezervacije@mojcenter.net 115
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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:  pavšal za polpenzion za otroke 27.06.-29.08. 14€ na dan, v ostalih terminih 9€ na dan ,parkiranje 5-8€ na dan , 
krajše bivanje 10% 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

10% do 28.02.

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: pavšal za polpenzion - otroci do 12.leta 27.06.-29.08. 14€, v ostalih terminih 9€ POPUSTI: otroci do 3. leta brez 
ležišča v vseh tipih sob brezplačno (razen v 1/2),  prvi otrok od 3. do 12. leta na dod.lež. brezplačno v 1/2+1 z obveznim 
doplačilom za polpenzion,  dva otroka 3-12 v sobi  1/2+2 brezplačn z doplačilom za polpenzion,  v sobi 1/2+1/2 do štirje 
otroci 3-12 let brezplačno z doplačilom pavšala za polpenzion , do štiri odrasle osebe v sobi 1/2+1/2 brezplačno z dvema 
odraslima z doplačilom za polpenzion 28€ na dan,  otroci do 12. leta na osn.lež.v  sobi 1/2 in 1/2+1 na osn.  ležišču 40% popust

10% do 28.02.

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
10% do 28.02.

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: za otroško posteljico 4€ na dan, pavšal za polpenzion za otroke 3-12 let  v terminu 27.06.-29.08. 10,50€ na dan v ostalih terminih 
8€ , parkirišče 5-8€ na dan POPUSTI: otroci do 3. leta brez ležišča v vseh tipih sob brezplačno (razen v 1/2 atrij) z doplačilom pavšala za 
polpenzion, v sobi 1/2+1: en otrok 3-12 na dod.lež. brezplačno z doplačilom za polpenzion, 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 doplačilom za polpenzion  otroci od 3. 
do 12. leta na osn.lež. 40% popust v sobi 1/2 B in 1/2+1 B

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

 10% popust
 27.03.-05.04., 29.04.-07.05.

združljivo s popustom za hitro prijavo

 10% popust
 27.03.-05.04., 29.04.-07.05.

združljivo s popustom za hitro prijavo

 10% popust
 27.03.-05.04.,29.04.-07.05.

združljivo s popustom za hitro prijavo

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.net116
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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
10% do 29.02.

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: za polpenzion za otroke 3-12 med 27.06. in 29.08. 17,50€, v ostalih terminih 12,5€ na dan, parkirišče 5-8€ na dan na licu 
POPUSTI: otroci do 3. leta brez ležišča brezplačno, do dva otroka 3-16  z dvema odraslima v sobi 1/2+1/2 povezani in dva otroka z 
dvema odraslima do 18.leta v sobi 1/2+1/2 soba do sobe brezplačno z doplačilom za pavšal za polpenzion,   otroci od 3. do 12. leta na 
osn.lež v sobi 1/2 atrij, 1/2 in 1/2 Bfr  40% popust,    

Šibenik - Solaris vile Kornati **** 
10% do 28.02.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 2/3/5/ 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%/15%/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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

v terminih do 26.06. in od 28.08.

5% do 28.02.
v terminih od 26.06.-28.08.

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), 

10% do 28.02.

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

velja v terminih do 26.06. in od 28.08.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

 10% popust
 27.03.-05.04., 29.04.-07.05.

združljivo s popustom za hitro prijavo

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 117
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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, plača 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 04.09.

brezplačno do 12.leta

10% do 31.03.

    

 

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

 

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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),   

 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.
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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: samopostrežni zajtrk in večerja;
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. 3/5/7 dni, TURISTIČNA TAKSA: odrasli 2€ na dan, otroci 12-18 let 1€ na dan, 
DOPLAČILA: otroška posteljica 5€ na dan, parkirišče 3,5€ na dan, krajše bivanje 30%, POPUSTI: otroci do 2.leta brez ležišča 
brezplačno, otrok od 2. do 8.leta na dod.lež. bezplačno, 8-13 na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. do 8.leta 30% popust, 8-13 na 
osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust 

brezplačno do 8.leta

10% do 31.03.

Hrvaška - Dalmacija

15% do 31.01.

AKCIJA 5=4, 10=8, 7=6
  03.04.-29.05., 11.09.-15.10.

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

AKCIJA 14=12
29.05.-11.09.

25% do 28.02.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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;

10% do 28.02.

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 5€, domače živali 5€,  krajše bivanje po sezonah 10%/15%/20%/25%/25%, končno čiščenje 40€, 

ne spreglejte

- nov zunanji bazen 
- možnost zajtrka
- parkirišče v ceni

velja v terminu do 03.07 in od 28.08.

5% do 28.02.
velja od 03.07. do 28.08.

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

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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Hrvaška - Dalmacija

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, OPOMBE: akcije 
in popust za hitro prijavo so združljivi

brezplačno do 7.leta

15% do 31.03.

20% do 28.02.

Trogir - mobilne hišice kamp Belvedere ***
10% do 28.02.

velja v terminu do 03.07 in od 28.08.

5% do 28.02.
velja od 03.07. do 28.08.

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 40€, žival 5€ na dan, zajtrk 12€ na 
dan, otroci do 12.leta 8€ na dan  otroška posteljica 5€, krajše bivanje 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) 

5% do 01.03.

AKCIJA  7=6
 27.03.-05.06.,11.09.-06.11.

AKCIJA  5%
 za min 7 noči (velja celo leto)

AKCIJA  10%
 za min 10 noči (velja celo leto)

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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Hrvaška - Dalmacija
GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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

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 4.leta

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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 čiščenje 20€ za 
manjšo hišico in 25€ za večjo hišico - na licu

5% do 15.03.
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Hrvaška - Dalmacija
GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

Trogir z okolico - Seget Vranjica - apartmaji Iva ***

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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.net122

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
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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: , otrok 3-12 let 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust otroci do 3.leta brezplačno

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€ (samo v terminu 19.06.-01.09.), domača žival 6€ na dan 
POPUSTI:  OPOMBE: v ceno je v poleg najema za 4 osebe vključeno še: poraba otroci do 5.leta brezplačno v mobilni hiški
elektrike in vode, SAT TV, klima, posteljnina in brisače (menjajo 1 x tedensko) in parkirišče za avto, v terminu do 19.06. in od 01.09. 
končno čiščenje v ceni

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

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. leta 50% otrok do  7. leta na dod.lež. brezplačno, otrok  do 7.leta na drugem dod.lež. brezplačno 
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
22.05.-12.06., 11.09.-25.09.

ne spreglejte

V ceni tudi: 
- pijača pri vrečerji in kosilu: belo in rdeče
  vino, sok, voda (iz šankomata)

AKCIJA 7=5
01.05.-22.05., 25.09.-09.10.

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

10% do 01.05.

15% do 01.02.

20% do 31.12.

Split - Podstrana - hotel San Antonio **** brezplačno do 10.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 5 dni  TURISTIČNA TAKSA: za odrasle znaša 1,40€ po osebi na dan, otroci 12-18 
0,70€ na dan POPUSTI: 2, v prvih dveh  otrok do 2.leta brez storitev brezplačno, prvi otrok 2-15 v sobi 1/2+1 brezplačnoo 
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

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 31.01.

20% do 28.02.

 AKCIJA 15%
15.05.-21.05., 12.06.-18.06., 11.09.-17.09., 25.09.-01.10.
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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€í 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 7,50€, kosilo 13€, večerja 13€, otroška posteljica 2€ na dan, krajše bivanje 30%, mobilna klima 7€ na dan 
POPUSTI: otrok do 3.leta brezplačno (za hrano)

10% do 28.02.
5% do 30.04.

AKCIJA 7=6
01.05.-05.06., 11.09.-30.09.
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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 e+let 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

brezplačno do 3.leta
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GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

Omiš - apartmaji Marko ***

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 Gajo ***

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO
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Omiš - apartmaji Bare ***

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€  

LEGA: Omiš-Nemira, 3km od mesta Omiš
PLAŽA: peščena, prodnata, skalnata; 200m
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2 studio APP: enoprostorski apartma, kuhinjska niša z jedilnim kotom, 
kopalnica, SAT TV, balkon ali terasa, parkirišče. 1/2+2 APP: spalnica, kuhinja z dnevnim prostorom in ležiščem 
za dve osebi, SAT TV, kopalnica, balkon ali terasa, parkirišče; 1/4 APP: dve spalnici, kuhinja, dnevni prostor, 
kopalnica, SAT TV balkon ali terasa, parkirišče; 1/4+1APP: dve spalnici, kuhinja, dnevni prostor z ležiščem za 
eno osebo, kopalnica, SAT TV, balkon ali terasa, parkirišče; 1/6APP: tri spalnice, kuhinja z jedilnim kotom, 
dnevni prostor, kopalnica, SAT TV, balkon ali terasa, parkirišče;
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: Vila Marko je od plaže oddaljena cca. 200m. Hiša je od najbližje  trgovine oddaljena 50m in restavracije 
cca. 10m. Parkirišče pred hišo.
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: brezplačno parkirišče; prihod v apartma po 16.00 uri, odhod do 10.00 ure

LEGA: Omiš-Stanići, 4km od centra mesta Omiš
PLAŽA: peščena, prodnata, skalnata; 200m
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2 studio APP: enoprostorski apartma, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, 
SAT TV, balkon ali terasa, parkirišče. 1/2+2 studio APP: enoprostorski apartma, spalnica, kuhinja z dnevnim 
prostorom in ležiščem za dve osebi, SAT TV, kopalnica, balkon ali terasa, parkirišče; 1/4+1APP: dve spalnici, 
kuhinja, dnevni prostor z ležiščem za eno osebo, kopalnica, SAT TV, balkon ali terasa, parkirišče; 1/6APP: tri 
spalnice, kuhinja z jedilnim kotom, dnevni prostor, kopalnica, SAT TV, balkon ali terasa, parkirišče;
STORITEV: najem apartmaja
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: Apartmaji so od plaže oddaljeni cca. 200m. V bližini se nahajajo tudi trgovine in restavracije. 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: brezplačno parkirišče; prihod v apartma po 16.00 uri, odhod do 10.00 ure

LEGA: Omiš, 600m od centra mesta Omiš
PLAŽA: peščena, prodnata, skalnata; 250m
NASTANITEV: APARTMAJI: 1/2 studio: enoprostorski s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in kopalnico, 
STORITEV: najem apartmaja
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: Apartmaji so od plaže oddaljeni cca. 250m. V bližini se nahajajo tudi trgovine in restavracije. 
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: brezplačno parkirišče; prihod v apartma po 16.00 uri, odhod do 10.00 ure
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Hvar - Jelsa - resort Fontana**

RESORT FONTANA - sobe
LEGA: paviljonskega tipa, na vzpetini (stopnice), obdan z borovci, 500 m od centra mesta;
PLAŽA: skalnata, betonska, pod hotelom; 100 m;
NASTANITEV: SOBE: SAT-TV, telefon, ventilator, prha/wc, fen, balkon, obrnjene na morsko stran; dod. lež. v 
sobi comfort; 
APARTMAJI: Comfort Studio apartma**: 1/2+1-Triposteljni apartma na morski strani. Nahaja se v malih 
paviljonih v bližini plaže, ima balkon ali teraso, mini-kuhinjo, SAT-TV, telefon, ventilator ter kopalnico z 
kadjo;Comfort - enosobni apartma**: 1/2+2 Apartma za 4 osebe na morski strani v malih paviljonih v bližini 
plaže. Ima prostoren dnevni prostor z kavčem na razteg, kuhinjo z jedilnico, balkon ali teraso, SAT-TV, telefon, 
ventilator - primeren za družino z dvema otrokoma;Comfort - dvoposteljni apartma**: 1/4+2-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 - A: 
dnevno-spalni prostor, balkon ali terasa. (cca. 37 m2). Novozgrajeni klimatizirani ter luksuzno urejeni 
apartmaji za dve osebi na morski strani. Na 37 m2 imajo kuhinjo (mikrovalovna pečica, avtomat za kavo, 
hladilnik),  telefon, sat-tv ter DVD-player, moderno urejena kopalnica s tušem.  Deluxe - enosobni 
apartma****: APP 1/2+2 - B: spalnica, dnevni prostor z dvema ležiščema. (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, moderno kopalnico (kad, tuš, stroj za pranje perila) dodatno stranišče. Dnevni prostor z 
kavčem, SAT-TV ter DVD-player.
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: najem sobe / najem apartmaja (v okolici veliko možnosti a la carte prehrane)
OPIS: 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; v hotelu Hvar notranji bazen, 

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 40%, domače živali 8€ na dan, krajše bivanje 20%, otroška 
posteljica 3€ na dan,  

10% do 31.03.

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: dodatno ležišče 18€ na dan, krajše bivanje 20%, domače živali 8€

15% do 31.01.

AKCIJA 7=6, 14=12
04.06.-19.06., 04.09.-19.09. - sobe

22.05.-19.06., 04.09.-19.09.. -comfort apartmaji

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO
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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

Hvar - Stari Grad - apartmaji Helios Sunny by Valamar ** 15% do 28.02.

CENO

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: Stari Grad,1400m od centra mesta.
PLAŽA: 100m; prodnata, delno betonska.
NASTANITEV: APARTMAJI: (1/2+1 studio) dvoposteljna soba in dodatno ležišče v dnevnem prostoru, 
kuhinjska niša (ločena z zaveso), kopalnica, terasa, pomožno ležišče je primerno le za otroka do 12 let
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: restavracija, terasa, aperitiv bar, TV salon, na voljo je možnost uporabe ponudbe bližnjega športnega 
centra in koriščenje športnih objektov v hotelu Arkada; wifi deluje le na hotelski recepciji (hotel Arkada)
OPOMBE: živali so dovoljene (doplačilo)
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Hvar - Stari Grad - hotel Lavanda ***

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, otrok 2-14 na dod.lež. v sobi classic 50% popust, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba  20% popust

15% do 28.02.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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

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: 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
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

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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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 15.05.-12.06., 18.09.-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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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)

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

10% do 31.03.

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

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, klima na vprašanje 7€ na dan, sef 2€ po osebi na dan, krajše bivanje 20% 
POPUSTI:  otrok od 2 do 6. leta brez ležišča 50% otrok do 2.leta brezplačno,  prvi otrok 2-12. leta na dod.lež. brezplačno,
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 nočitev z zajtrkom 10€,   

brezplačno do 12.leta
10% do 28.02.

15% do 15.01.

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
24.04.-11.06.,11.09.-09.10.

5% do 31.03.
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GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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 10%
08.05.-14.05., 29.05.-04.06.

brezplačno do 12.leta
20% do 31.01.

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 4*), na osn.lež. 20% popust , tretja oseba 20% popust, dva otroka do 12.leta v družinski sobi z 
dvema odraslima 20% popust

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

25% do 31.12.

10% do 31.03.

15% do 28.02.

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, 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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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. 20% popust, odrasla otrok do 14.leta v družinski sobi brezplačno
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: 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

 AKCIJA 20%
19.05.-04.06.

 AKCIJA 15%
 25.09.-01.10.

 AKCIJA 20%
29.05.-04.06

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

20% do 31.01.

25% do 31.12.

10% do 31.03.

15% do 28.02.

20% do 31.01.

25% do 31.12.

10% do 31.03.

15% do 28.02.

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 131
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Otok Brač - Bol - vila Daniela ***

Otok Brač - Postira - hotel Pastura ****

 AKCIJA 7=6
za prihode 22.05., 26.05., 29.05., 02.06., 12.09., 18.09.

128

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 best price in 1/2+1 75% popust na dod.lež, v sobi 
1/2+3 : drugi otrok  do 16.leta25% popust,  tretji otrok 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.

GARANCIJACENE

10% popust

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.

15% do 31.01.

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

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 14€ 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: nočitev z zajtrkom
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
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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 ***** / Bluesun Berulia Beach ****

brezplačno do 12.leta

brezplačno do 14.leta

brezplačno do 14.leta

129

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; 

15% do 31.01.

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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

20% do 31.12.

 AKCIJA 15%
08.05.-14.05., 29.05.-04.06.

 AKCIJA 20%
22.05.-28.05.

 AKCIJA 20%
22.05.-28.05.

10% do 31.03.

12% do 28.02.

20% do 31.01.

25% do 31.12.

10% do 31.03.

15% do 28.02.

15% do 31.01.

20% do 31.12.

10% do 31.03.

12% 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 133



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 ***

131

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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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.net134

 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
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Baška Voda - apartmaji Čuljak *** brezplačno do 3.leta
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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 1/2+1 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;

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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

Baška Voda - vila Estera *** brezplačno do 3.leta

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.

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=12
 27.03.-28.05., 25.09.-22.10.

10% do 31.03.

15% do 31.01.

 AKCIJA 14=12
29.05.-18.06., 04.09.-24.09.

brezplačno do 8.leta 20% do 31.12.

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, od 19.06.-28.08. za sobe economy, superior Bms in 1/2+2 Junior suite prihodi ob 
sobotah, za ostale tipe 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

135
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Baška Voda - hotel Slavija ****
10% do 31.03.

15% do 31.01.brezplačno do 8.leta

 AKCIJA 7=6, 10=8 
 27.03.-28.05., 25.09.-22.10.

 AKCIJA 14=12
27.03.-28.05., 25.09.-22.10.

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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sredah, sobotah in nedeljah, v sezoni prihodi ob sobotah in nedeljah, min. 7 dni  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 15.05.in od 
25.09. naprej,  v ostalih sezonah 60% popust, drugi otrok do 8.leta 60% popust, 8-13 na dod.lež po sezonah: 70%/70%, 50%, 40%, 
40%, 40%, tretja osebana dod.lež. 20% popust

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

 Baško polje - hotel in depandansa Alem **

 AKCIJA 10% popust
16.05.-20.05.,03.10.-09.10.

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 brez ležišča 50% popust, na osn.lež. 
do 12.leta 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, v družinski sobi 1/2+2 in 1/3 sobi: otroci na osn.lež. z dvema 
odraslima do 12.leta 50% popust

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 klasično postrežena večerja (izbor menijev) s solatnim bifejem;
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

ne spreglejte

V ceni tudi: 
- pijača pri večerji (2 dcl soka, piva,vina 
  ali mineralne vode

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 31.03.

20% do 31.01.
v terminu 25.06.-12.09. - 15%

v terminu 25.06.-12.09. - 10%

Baška Voda - hotel Noemia **** brezplačno do 12.leta 15% do 31.03.

20% do 31.01.
v terminu 02.07.-29.08. - 15%

v terminu 02.07.-29.08. - 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, drugi otrok do 12.leta brez ležišča 50% popust, na osn.lež. do 12.leta 30% popust, tretja oseba na 
dod.lež. 20% popust, v sobi 1/2+2 standard: , odrasla oseba na dod.lež. dva otroka do 12.leta z dvema odraslima brezplačno
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)
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GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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 01.02.

10% do 01.04.

 AKCIJA 7=6, 14=12
21.05.-20.06., 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

prihodi do vključno 22.05. in od 18.09.

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 *** 15% do 31.03.

20% do 31.01.
v terminu 25.06.-12.09. - 15%

v terminu 25.06.-12.09. - 10%

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sredah, sobotah in nedeljah 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, polpenzion 20€ 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
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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

brezplačno do 3.leta
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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 6€ 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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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.net138
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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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20% do 15.01.

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%, otroška posteljica 5€ na dan POPUSTI: , otrok 2-12 na  otroci do 2. leta brezplačno otrok
dod.lež. 50% popust, na osn.lež do 12.leta 30% popust, tretja oseba 20% popust v družinski sobi 1/2+2: dva otroka do 12.leta na 
dod.lež. brezplačno

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

brezplačno do 12.leta

brezplačno do 2.leta

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO

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: otrok 2-12 na  otroci do 2. leta brezplačno, 
dod.lež.50% popust, na osn.lež do 12.leta 30% popusst, tretja oseba 20% popust

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 **

CENO

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

15% do 28.02.

20% do 15.01.

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)
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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 in večerja s show-cookingom;
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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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 15%
29.05.-04.06.

depandansa Maslinikhotel Neptun

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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 1,10€ po osebi 
na dan, otroci 12-18 let 0,55€ na dan DOPLAČILA: 1/1 soba 50%  POPUSTI: otrok 2-12 na dod.lež. otroci do 2.leta brezplačno ,
50% popust, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež 30% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 7€ na dan

20% do 31.12.

15% do 31.01.

12% do 28.02.

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.net140



Hrvaška - Dalmacija

136

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.-01.05., 11.09.-09.10.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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%
08.05.-14.05., 29.05.-04.06.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

20% do 31.12.

15% do 31.01.

12% do 28.02.

10% do 31.03.

Podgora - hotel Sirena ***

LEGA: Podgora, direktno na plaži, 100 m od centra mesta (v nasprotni smeri hotela Minerva);
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 in večerja;
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 3.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 4 dni 5€ na dan, kosilo 10€ na dan, parkirišče na mestnem parkirišču 10€ na dan, 
POPUSTI: , 3-7 let na dod.lež. 50% popust, 7-12 na dod.lež. 30% popust, tretja oseba na otroci do 3.leta brez ležišča brezplačno
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 141
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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: polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja) all inclusive 
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€, ki se v primeru nepoškodovane hišice vrne, komplet dvojne posteljnine 20€, enojna posteljnina 10€, komplet 
brisač 5€ po osebi, točno določena mobilna hiška 20€, krajše bivanje 10%, končno čiščenje 40€ na licu  OPOMBE: posteljnino in 
brisače lahko prinesete s seboj, v nasprotnem primeru vam je oboje na licu mesta na voljo le ob doplačilu

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

LEGA: Živogošče

PLAŽA: prodnata
NASTANITEV: MOBILNE HIŠICE: 1/4+2: 2 spalnici, ena z zakonsko posteljo, ena zločenimi posteljami, dnevni prostor z 
dvema dod.ležiščema, kuhinja, kopalnica, terasa z vrtno garnituro - 2.vrsta od morja; 1/6+2 PREMIUM: 3 spalnice (ena z 
zakonsko posteljo, druga z dvema ločenima posteljama, tretja z eno posteljo ali tudi lahko s pogradom), kuhinja, kopalnica. 
Terasa z vrtno garnituro; druga vrsta hišk, Imajo zelo malo sence; 1/6+2 PREMIUM MARE: 3 spalnice (ena z zakonsko 
posteljo, druga z dvema ločenima posteljama, tretja z eno posteljo ali tudi lahko s pogradom), kuhinja, kopalnica, terasa z 
vrtno garnituro; prva vrsta
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)

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

Igrane - hotel Sensimar 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) ali all inclusive
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.

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

30% do 31.01.
01.05.-31.05., 01.10.-14.10.

15% do 31.01.
31.05.-01.10.

32% do 31.01.
30.04.-31.05., 01.10.-07.10.

18% do 31.01.
31.05.-01.10.
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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 12.leta na dod.lež. in drugi otrok do 12.leta na drugem 
dod.lež. brezplačno,  drugi otrok do 12leta v sobi 1/2+1 in tretji ter nadaljnji otrok v sobi 1/2+2 50% popust, do 12.leta na osn.lež. 
30% popust, tretja oseba 10% popust 

brezplačno do 12.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

138

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 6- 13  let prvi otrok do 6.leta brezplačno na dod.lež,
50% popust, 13-18 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust, na drugem dod.lež: do 13.leta 50% popust, 13-18 30% 
popust, odrasla oseba 20% popust 

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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 … 

Gradac - Podaca - TN Morenia ****
brezplačno do 7.leta

15% do 31.01.

10% do 31.03.

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
STORITEV: all inclusive 
OPIS: restavracija, recepcija, dvigalo, igralnica, internetni dostop, WiFi, pralnica perila, parkirišče, miniklub za 
otroke, igrišče, otroški bazen, bar ob bazenu, ležalniki, sončniki, fitnes studio
OPOMBA: domače živali niso dovoljene, parkirišče ob doplačilu

brezplačno do 6.leta

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 senčnike

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.

20% do 31.12.
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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 do 12.leta v sobi 1/2+2 brezplačno, drugi otrok od 2. do 12. leta in tretji otrok v družinski sobi 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 15.03.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

Drašnice - hotel Beach *** brezplačno do 12.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: min 7 noči, krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,10€ na dan po osebi otroci 
12-18 let 0,50€ po osebi  DOPLAČILA: za krajše bivanje od 3 dni 30%, otroška posteljica 5€ 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; 

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

velja za min 7 noči v terminu 19.06.-11.09.

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.net144



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.

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: za enoposteljno sobo 20€ na dan (soba comfort) , otroška posteljica 5€ na dan, sef 5€ na dan, 
hladilnik 5€ na dan,parkirišče 5€ na dan POPUSTI: prvi otrok do 12.leta na dod.lež. brezplačno, drugi otrok do 
12.leta v sobi tipa 1/2+2 brezplačno, drugi otrok do 12.let v sobi 1/2+1 brezplačno,   otrok od 2. do 12. leta na osn.lež.  
50% popust, tretja oseba 10% popust; odbitek za polpenzion 5€ na dan, odbitek za nočitev z zajtrkom 7€ na dan

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 12.leta
10% do 31.03.

Hrvaška - Dalmacija
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Pelješac - Perna - mobilne hišice Perna ****
15% do 01.02.

10% do 01.04.

 AKCIJA 7=6, 14=12
21.05.-19.06., 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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

Pelješac - Orebič - hotel Orsan *** brezplačno do 14.leta 15% do 31.03.

10% do 30.04.

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: odrasli 1,70€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,85€ po 
osebi na dan DOPLAČILA:  krajše bivanje 20% POPUSTI: otrok 7.leta  na dod.lež. v brezplačno, v času trajanja akcij otrok do 
14.leta na dod.lež. brezplačno, v ostalih 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

 AKCIJA 10% popust
za bivanje 10 dni in več v terminu 19.06.-10.09.

 AKCIJA 10% popust ali 7=6, 14=12
03.04.-04.06., 18.09-.22.10.

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.

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

20% do 31.01.
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Pelješac - Orebič - hotel Bellevue **** in depandansa 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: odrasli 1,70€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,85€ na dan  
DOPLAČILA:  krajše bivanje 20% POPUSTI: otrok 7.leta  na dod.lež. brezplačno, v času trajanja akcij otrok do 14.leta na 
dod.lež. brezplačno, v ostalih 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 7.leta

ALL INCLUSIVE LIGHT VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, samopostrežnoi 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 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
03.05.-21.05., 06.06.-18.06.

10% do 28.02.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

Pelješac - Orebič - Vile Bellevue **** brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, 2-4 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,70€ po osebi na dan, otroci 12-18 0,85€ po osebi na 
dan 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, 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.

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

15% do 31.01.

5% do 31.03.

15% do 31.03.

10% do 30.04.

20% do 31.01.

15% do 31.03.

10% do 30.04.

20% do 31.01.

 AKCIJA 10% popust
za bivanje 10 dni in več v terminu 19.06.-10.09.

 AKCIJA 10% popust ali 7=6, 14=12
03.04.-04.06., 18.09-.22.10.

 AKCIJA 10% popust
za bivanje 10 dni in več v terminu 19.06.-10.09.

 AKCIJA 10% popust ali 7=6, 14=12
03.04.-04.06., 18.09-.22.10.
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Pelješac - Orebič - Vila Jelena ***

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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 - Perna - vila Paul ***

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, končno čiščenje apartmaja 
dodatno 1/4+2 20€

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: vključena v ceno DOPLAČILA: domača žival 5€ na 
dan, krajše bivanje 30%, 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; 1/4+2 APP: luksuzno opremljeni apartma, pritličje, dve spalnici, 1 kopalnica, 1 jacuzzi, dnevni prostor s 
kavčem za dve osebi, luksuzna kuhinja s pomivalnim strojem, jedilnica, SAT TV, klima, terasa; pralni stroj; 
apartma je luksuzno opremljen;
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

GARANCIJA
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CENE
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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

LEGA: Orebič, Perna, 4 km iz Orebiča
PLAŽA: prodnata, peščena; 30m
INTERNET:brezplačen wi-fi
NASTANITEV: Apartma 1/2+1 in 1/2+2: 1.nadstropje, spalnica, dnevni prostor za 2 osebi, kiuhinja s 
pomivalnim strojem in jedilnico, SAT TV,klima, velik  balkon s pogledomna morje
STORITEV: najem apartmaja
OPIS: Apartmaji se nahajajo na prijetni, mirni lokaciji cca. 4 km iz centra mesta. Od najbližje trgovine so 
oddaljeni cca. 250m, restavracije cca. 100m, caffe bara cca. 100m
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBA: brezplačno parkirišče
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Hrvaška - Dalmacija

Korčula - Korčula - apartmaji Port 9 ****

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 - 15€ na dan , končno čiščenje 30€, krajše bivanje 20% 

10% do 30.04.

 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. 

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

Korčula - Korčula - Island Family resort Port 9 **** 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: domače živali 15€na dan, single use  50%, krajše bivanje 30%, za bivanje 1-2 dni 50%  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

 AKCIJA 7=6, 14=12
24.04.-18.06., 25.09.-17.10.

 AKCIJA 10% popust-upokojenci 65+
19.06.-03.09.

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.

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 - 15€ na dan , končno čiščenje 30€, krajše bivanje 20% POPUSTI: 
otrok do 14.leta z dvema odraslima 50% popust, tretja oseba v apartmaju A&C 30% popust, 4,5,6 oseba v apartmaju B 30% 
popust OPOMBE: v apartmaju tip A in C je pogoj bivanje vsaj 2 odraslih oseb, ki plačata polno ceno, v apartmaju tip B pa 3 osebe, 
ki plačajo polno ceno 

15% do 28.02.

10% do 30.04.

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.net148



Hrvaška - Dalmacija

Korčula - Korčula - hotel Marko Polo ****

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.

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.

144

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: parkirišče 8€ na dan, domača žival 15€ na dan, single use  50%, krajše bivanje 30%, krajše bivanje od 3 noči 50%  
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 

brezplačno do 14.leta

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan  min 3-5 dni TURISTIČNA TAKSA: odrasli 1,90€ na dan, otroci 12-18 let 0,95€ na dan  
DOPLAČILA: parkirišče 8€ na dan, domača žival 10€ na dan, single use 50%, krajše bivanje 30%, za bivanje 1-2 dni 50%  
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
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 AKCIJA 7=6, 14=12
03.04.-18.06., 25.09.-31.10.

 AKCIJA 10% popust-upokojenci 65+
19.06.-03.09.

 AKCIJA 7=6, 14=12
03.04.-18.06., 25.09.-31.10.

 AKCIJA 10% popust-upokojenci 65+
19.06.-03.09.

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%, all inclusive 33€ po osebi na dan na ceno polpenziona, domače živali do7€ 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 36€ po osebi na dan v vseh 
sezonah

brezplačno do 3.leta

10% do 30.04.

15% do 29.02.

10% do 30.04.

15% do 28.02.

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

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 149



Hrvaška - Dalmacija

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 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, 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

08.05.-21.05., 24.05.-03.06., 06.06.-19.06., 27.09.-10.10.
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10% do 28.02.
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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); dovoljene manjše 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: za polni penzion 12€ na dan, otroška 
posteljica 5€ na dan,parkirišče 3€,  za bivanje manj kot 3 dni +25% POPUSTI:  otrok od 3. otroci do 3. leta brezplačno brez uslug,
do 12. leta na dod.lež.v 1/2 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.

Korčula - Lumbarda - Lumbarda resort apartmaji ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min 3 dni, v v sezoni krajše bivanje na vprašanje  TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  
DOPLAČILA: dodatno ležišče 8€ 

LEGA: na obrobju mesta Lumbarda, v hladnem borovem gozdičku, 200m od centra mesta, ob morju;
PLAŽA: prodnata, betonska, skalnata, peščena, 100m; 1.5 km dolga mivkasta plaža oddaljena 1km; 
STORITEV: najem apartmaja
APARTMAJI: 1/2+2 standard:  klima, spalnica (francosko ležišče ali dve ločeni postelji ), dnevni prostor z 2 ležiščama, 
mini kuhinja, SAT-TV, telefon, prha/wc, fen, terasa; 1/2+2comfort: moderni apartmaji, klima, spalnica, dnevni prostor z 
2 ležiščama, kuhinja, SAT-TV, telefon, prha/wc, fen, terasa 
OPIS: restavracija, aperitiv bar, TV salon, sef na recepciji, možnost pranja perila, parkirišče, restavracija na plaži;
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, otroški bazen, izposoja koles, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; živali niso dovoljene, kuhinjske krpe je potrebno prinesti s seboj; wi-fi na 
vprašanje

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.

5% do 31.03.
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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 7.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 31.03.

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,  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 7.leta 
brezplačno,   otrok od 7. do 12.leta na dod.lež. 50% poput,  otrok od 2. 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 ***

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

brezplačno do 7.leta

brezplačno do 7.leta

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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 151

CENA VKLJUČUJE: polpenzion, vstop na zunanji bazen, ležalnike in senčnike ob bazenu do zasedbe prostih mest



Bosna in Hercegovina, Hrvaška

Neum - grand hotel Neum ****

Neum - hotel Stella***

Neum - hotel Agava ****

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, krajše ali daljše bivanje na vprašanje TURISTIČNA TAKSA: za odrasle 1€ 
na dan, otroci 12-18 let 0,50€ DOPLAČILA: za polni penzion 12,5€ na dan,1/1 soba 50%, otroška posteljica 5€ na dan, garaža 5€ 
na dan  POPUS otrok od 3. do 12.leta brez ležišča 50% popust, TI: prvi otrok do 3.leta brezplačno, prvi otrok 3-12 brezplačno, 
na dod. in osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom 5€ na dan 

LEGA: v centru Neuma;
PLAŽA: 80 m od lastne plaže, ki je prodnata in dostopna s hotelskim dvigalom, peščena, primerna za otroke 
in neplavalce;
NASTANITEV: SOBE: moderne, luksuzne: prha, WC, LCD TV, mini bar, wi-fi, sef, telefon;
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: hotel ima restavracijo, diskoteko, frizerski in kozmetični salon, trgovina s spominki in časopisi, kino, 
garažo, lastno parkirišče, notranji in zunanji bazen z ogrevano morsko vodo, otroški bazen, wellness SPA 
center - fitness, savne, solarij, slana soba, širok izbor masaže, kozmetični salon, frizer; športna ponudba: 
bazen z morsko vodo, aerobika, namizni tenis, mini golf, vodni športi;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

10% do 31.03.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: ob sobotah, min. 3 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, POPUSTI: , otrok  do 3. leta brez ležišča brezplačno
otrok od 3 . do 7.leta v sobi 1/2+1 brezplačno,   otrok  7-12 na dod.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust 

LEGA: Neum

PLAŽA: prodnata, 80m
INTERNET: brezplačen wi-fi
SOBE: prha/wc, SAT TV, telefon, fen, klima, balkon, lepo opremljene, s prečudovitim pogledom na morje
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: recepcija, restavracija, bar, sef, animacija, v bližini: restavracije, trgovine, ambulanta, lekarna
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali dovoljene (doplačilo)

brezplačno do 7.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.net152



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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

Cavtat -  hotel Cavtat *** 15% do 31.03.

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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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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Hrvaška - Dalmacija

Dubrovnik - hotel Vis ***

Dubrovnik - hotel Splendid ***

Dubrovnik - hotel Adriatic **

LEGA: zaliv Lapad, 3 km od starega mesta (redne avtobusne povezave);
PLAŽA: 50 m, prodnata in delno skalnata, najem ležalnikov in senčnikov (doplačilo);
NASTANITEV: SOBE: kopalnica (tuš/WC), SAT TV, klima, telefon, balkon s pogledom na morje; 
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja s solatnim bifejem;
OPIS: recepcija, restavracija, terasa, 2 TV salona, 2 aperitiv bara, menjalnica, fitnes center, frizerski salon, 
parkirišče; športna ponudba: fitnes, osvetljeno tenis igrišče, namizni tenis, najem sandolinov in desk za 
jadranje, potapljaški center;
OPOMBE: brezplačno javno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

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.

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

10% do 28.02.

10% do 28.02.
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10% do 28.02.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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

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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Otok Koločep - Sensimar Kalamota Island Resort ****

Hrvaška - Dalmacija

151

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: samopostrežni zajtrk in večerja ali all inclusive
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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
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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

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

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

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

25% do 31.01.
02.05.-01.06., 26.09.-27.10.

10% do 31.01.
01.06.-26.09.
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Dubrovnik - Tirena Sunny hotel By Valamar ***

Hrvaška - Dalmacija

151

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: , otrok od 2. do 12. leta na dod.lež. 50% popust, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na otroci do 2.leta brezplačno
dod.lež. 20% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom po sezonah 10€/14€/18€/20€/20€

Dubrovnik - Valamar Club Dubrovnik ***

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 5. do 14. leta na dod.lež. 50% otroci do 5.leta brezplačno
popust, na osn.lež. 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust,  v družinski sobi: dva otroka do 14.leta brezplačno

20% do 15.01.

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

15% do 28.02.

brezplačno do 14.leta

ALL INCLUSIVE LIGHT vključuje: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo pri obrokih iz šankomata; ALL kotiček za otroke

15% do 15.01.

10% do 28.02.

20% do 15.01.

15% do 28.02.
brezplačno do 12.leta

LEGA: stoji v sredozemskem zelenju polotoka Babin kuk, nedaleč od čudovitih plaž in starega jedra mesta Dubrovnik
PLAŽA: prodnata, skalnata, delno betonirana; 200m
STORITEV: all inclusive light
INTERNET: brezplačen wi fi
NASTANITEV: SOBE: obnovljene, klima, prha/WC, telefon, LCD SAT TV, sušilnik za lase, večina z balkonom
OPIS: recepcija, restavracija, otroški kotiček, TV soba, internetni kotiček, 2 dvigali, aperativ bar, letna terasa, otroška 
igralnica s plazma TV-jem, video igre
ŠPORTNA PONUDBA: zunanji bazen, otroški bazen, namizni tenis, športna tekmovanja, mini cirkus, mini kino, mini in 
teen disko, igrišče za odbojko, teniška igrišča, mini golf, badminton, košarka, rokomet, raznolika otroška in odrasla 
animacija, vodni športi in športni pripomočki (za doplačilo)
OPOMBE: 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

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
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Herceg Novi - hunguest hotel Sun Resort ****

Herceg Novi - Iberostar hotel Herceg Novi ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 1/3/4 dni TURISTIČNA TAKSA: 1,20€ po osebi na dan, otroci 12-18 let 0,60€ na dan  
DOPLAČILA: za single use 40%, v sezoni 15.07.-23.08. 80%  POPUSTI: otrok od 7. do 12.leta na otroci do 6.leta brezplačno, 
dod.lež. 50% popust,  tretja oseba na dod.lež. 40% popust  

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 3 dni TURISTIČNA TAKSA: 1,40€ po osebi na dan, otroci do 12 leta 0,95€, otroci do 
12.leta 0,50€ na dan,  otroci 12-18 let 0,95€ na dan  DOPLAČILA: za krajše bivanje 10%, 1/1 soba na vprašanje,  pogled na morje 
25%  POPUSTI: otrok od 4. do 12. na prvi otrok do 10.leta na dod.lež. brezplačno, otroci do 4.leta na dod.lež. brezplačno, 
osn.lež, 30% popust, drugi otrok brez ležišča do 10.leta 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust , za upokojence nad 55 let 
5% popust

brezplačno do 10.leta

LEGA: Herceg Novi, v središču nočnega dogajanja;
PLAŽA: 50 m peščena, delno betonirana;
NASTANITEV: SOBE: (classic) kopalnica prha/WC, SAT TV, klima, internet – brezplačno, (de lux soba) dodatno z 
jacuzzijem; (de lux apartma); spalnica, dnevna soba z jacuzzijem, prha/WC, klima, SAT TV;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja;
OPIS: hotelski kompleks je sestavljen iz petih paviljonov in dvajsetih  apartmajskih vil, kjer jih obkroža bujno mediteransko 
rastje; »Primorka« je največji paviljon hotelskega kompleksa obkrožena z mediteranskim zelenjem, v zgradbi se nahaja 
48 classic sob in 4 de lux sobe z jacuzzijem, večina sob ima balkon in pogled na morje; v pritličju se nahaja wellnes 
center, z jacuzzijem, savna, infrardeča savna, solarij, salon za masažo; na vrhu zgradbe se nahaja terasa za sončenje; 
»Jadranka« je najbolj moderno opremljen paviljon, ima 7 de lux sob katere so lahko med seboj povezane, imajo jacuzzi, 
nekatere masažni tuš, namenjene so najbolj zahtevnim gostom; v pritličju se nahaja a la carte restavracija z veliko teraso 
in prekrasnim pogledom na bokokotarski zaliv in planine; »Novljanka« je manjši paviljon s 16 sobami s francoskim 
ležiščem in pogledom na morje; »Lovčen« v tem paviljonu se nahaja v pritličju glavna restavracija, konferenčna soba, v 
nadstropju je 5 de lux sob s svojo teraso in prelepim pogledom na morje; »Mimoza«: je najnovejši paviljon, obnovljen leta 
2008, ima 61 classic opremljenih sob s francoskim balkonom in 4 de lux apartmaje z jacuzzijem, teraso in skupnim 
welnessom; v pritličju je restavracija Mimoza, kjer nudijo gostom domače in druge specialitete, slaščičarna; 
ŠPORTNA PONUDBA: teniško igrišče, odbojka, košarka, savna, solarij, masaža, namizni tenis, zunanji bazen (v sezoni), 
in drugi vodni športi v bližini;
OPOMBE: brezplačno javno parkirišče; domače živali niso dovoljene.

LEGA: na plaži, v bližini mesta Herceg Novi;
PLAŽA: 50 m , peščena, delno betonirana;
NASTANITEV: SOBE: (standard); kopalnica prha/WC, SAT TV, klima, sušilec za lase, sef, telefon, mini bar, brezžični 
internet, balkon pogled morje (de lux) terasa 30 m2;
INTERNET: brezplačen wi-fi;
STORITEV: all inclusive (samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja)
OPIS: hotelski kompleks sestavljajo tri zgradbe: Kometa, Stela in Venera, v katerih se nahaja tudi 12 luksuzno 
opremljenih apartmajev restavracija, kavarna, aperitiv bar; otroški klub, varstvo otrok; športna ponudba: zunanji bazen, 
otroški bazen, terasa, v bližini tenis igrišča, odbojka, kolesarske poti, fitnes, welness, v bližini različni vodni športi;
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče; domače živali niso dovoljene.
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ne spreglejte
 
- uporaba wellness centra (savne, jacuzzi) 
- uporaba interneta
- brezplačno parkirišče
- vstop na plažo z ležalniki in senčniki

10% do 31.03.

Igalo - apart 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. na dod.lež. otroci do 2.leta brezplačno,
50% 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  OPOMBE: pogoj za bivanje v apartmaju 1/4+2: min  2 odrasli in 2 otroka ali 3 odrasle in 1 otrok

20% do 31.01.
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LEGA: Igalo, bližina zdravstvenega centra Igalo
PLAŽA: 150 m do prodnate, delno peščene plaže z zdravilnim blatom
NAMESTITEV: sodobno opremljeni apartmaji 1/4: 50m2: spalnica, dve ležišči v dnevnem prostoru, kuhinjska 
niša, kopalnica, balkon,  1/4+2: dve spalnici, dve ležišči v dnevnem prostoru s kuhinjsko nišo, kopalnica, 
balkon; vsi apartmaji so klimatizirani in lepo opremljeni
INTERNET: brezplačen wi-fi
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
OPIS: sodoben hotel v bližini obale ter nedaleč od središča 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

10% do 31.03.

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
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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 50%, 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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

158

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
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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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA
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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

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. 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
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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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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 5€ po osebi na dan;

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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE
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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 12.leta

LEGA: ob naselju Slovenska plaža, 700 m do centra mesta
PLAŽA: tik ob plaži, prodnato, peščena plaža
NAMESTITEV: vse sobe imamo kopalnico s tuš kabino, kabelsko TV, klimo,mini bar in wi-fi. Economy sobe: se 
nahajajo v pritličju in nimajo terase; Standard sobe: obrnjene na park ali na morsko stran; sobe obrnjene na 
morsko stran imajo balkon, sobe na park stran imajo francoski balkon.
STORITEV: samopostrežni zajtrk in večerja
INTERNET: brezplačen wi-fi
OPIS: obnovljen hotel se nahaja tik ob plaži v smeri proti Bečičem; recepcija, restavracija, 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 športov na kopnem
OPOME: obnovljen hotel na odlični, mirnejši legi (med naseljem Slovenska plaža in Bečiči)

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
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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   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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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.

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

161

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: otrok 2-12 brez ležišča 50% otroci do 2.leta brezplačno, 
popust, na dod.lež. 2-12 30% popust
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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.
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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

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

Bečiči - Sunny side Resort&Spa ****

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 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 0,75€ na dan, zavarovanje gosta 0,50€ po osebi na dan

LEGA: Bečiči, 4 km od Budve;
PLAŽA: prodnata, 400 m
APARTMAJI: 1/2 studio, enoprostorski apartmaji, kopalnica,balkon,SAT TV, klima; 1/2+2 APP: spalnica, 
dnevni prostor z dvema ležiščema, kuhinjska niša z jedilnim kotom, kopalnica, balkon, SAT TV, klima; 1/4 
APP: dve spalnici, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, kopalnica, balkon, SAT TV, klima
INTERNET: brezplačen wi-fi v celotnem hotelu;
STORITEV: najem apartmaja; možnost prehrane v hotelu Magnolija
OPIS: moderen kompleks, v italijanskem stilu s prekrasnim pogledom na morje na eni strani in s pogledom na 
planine v zaledju. v sklopu kompleksa se nahaja: recepcija, wellness center (fitness,savna), zunanji bazen, 
cona za rekreacijo in igralnica za otroke
OPOMBE: brezplačno parkirišče; domače živali niso dovoljene.
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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.
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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 ***, apartmaji Obala-Fontana ***

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
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apartmaji Fontana apartmaji Fontana

hotel Obala hotel Obala

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%

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 163

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: , otrok otrok do 7. leta brezplačno brez ležišča
od 7. do 12.leta na dod.lež. 30% popust, odbitek za nočitev z zajtrkom znaša: 9€ 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 7.leta

15% do 31.01.
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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:  otrok od 2. do 14.leta otroci do 2. leta brezplačno,
na do.lež.75% popust, otrok od 2. do 7.leta na osn.lež. 50% popust, otrok od 7. do 14.leta na osn.lež 30% popust, tretja 
oseba na dod.lež. 20% popust

brezplačno do 2.leta
10% do 31.03.

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 ****

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

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.

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.net164

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

 



Petrovac - hotel Rivijera ****

Petrovac - hotel SaVojo ***

Petrovac - hotel Ami *****
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Črna Gora 

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 2-12 na dod.lež. 50% popust, tretja oseba 15% 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  POPUSTI:  otrok od 2.do 12.leta 50% popust,  tretja oseba na dod.lež. 30% popustotroci do 2.leta brezplačno,
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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, dva 
otroka do 12.leta brezplačno z dvema odraslima v 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; 

LEGA: Buljarica, 2 km iz mesta Petrovac na moru
PLAŽA: peščena, 10m
STORITEV: samopostrežni zajtrk in  večerja
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, klima, TV, hladilnik, wi fi, balkon, nekatere s  pogledom na morje
OPIS: recepcija, restavracija, bar, terasa
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
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, vstop v telovadnico 
in savno (turška, finska)
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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



Čanj - studio apartmaji Solaris ***

Čanj - studio apartmaji Lara *** 
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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 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, 
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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: samopostrežni zajtrk in večerja;možnost polnega penziona
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

166



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 2-12 na dod.lež. 30% popust, na osn.lež. 20% popust, otroci do 4.leta brezplačno,

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: novozgrajen hotel, 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.
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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: 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
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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, možnost all inclusive; 
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).

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

ALL INCLUSIVE VKLJUČUJE: samopostrežni zajtrk, kosilo, večerjo, pijača pri obrokih, ki se lahko konzumira v restavraciji v času 
obrokov (kava, pivo, vino, sok voda, domače žgane pijače), all inclusive bar 12. do 22. ure voda, kava, pivo, rdeče in belo vino, prigrizki

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, polni penzion
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 7 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: parkirišče na licu mesta 7€ na dan, kosilo 12€ na dan, otroška posteljica 5€ 
na dan, komplet: 2 ležalnika in senčnik za plažo 5€ na dan na licu POPUSTI:  otrok 7-12 otrok  do 7.leta brez ležišča brezplačno, 
na dod.lež. 50% popust, , otrok do 12.leta na dod.lež. 30% popust, na drugi otrok do 12.leta z dvema odraslima brezplačno
osn.lež. 20% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust, 

Sutomore - hotel Sato ****
brezplačno do 7.leta

5% do 31.05.

velja v terminu 06.06.-24.09. za min 7 noči

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 dva otroka do 12.leta z dvema , prvi otrok od 7. do 12.leta 50%, otrok do 12.leta na osn.lež. 30% popust, 
odraslima - prvi otrok do 12.leta gratis, drugi otrok 30% popust, tretja oseba na dod.lež. 10% popust, 

Bar - hotel Princess ****
brezplačno do 12.leta

5% do 31.03.5% do 31.05.

Cena vključuje poleg polpenziona še: uporabo zunanjenga in notranjega bazena, vstop v fitness
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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 B: leseni bungalovi primerni za pare: pritličje z 
manjšim predprostorom ter kopalnico, krožne stopnice do nadstropja v katerem je spalnica, SAT TV, klima, 
mali hladilnik; vsak bungalov ima verando in pogled na morje; 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%, za L sobe 60%, polni penzion 20%, pogled na morje 10% 
POPUSTI: otrok od 2. do 10.leta na dod.lež. 30% popust, otrok od 2.do 10. leta brez ležišča 50% otroci do 2. leta brezplačno, 
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: enoposteljna soba: 50%, 
otroška posteljica 5€ na dan,  POPUSTI: , otrok od 3. do 13.leta na dod.lež. 50% popust,  tretji en otrok do  3.leta brez ležišča brezplačno
otrok 3-13 let 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 25% popust, OPOMBA: v sobah tipa 1/2 sta lahko maksimalno dve osebi, v soah tipma 
1/2+1 so lahko maksimalno tri osebe, v sobah tipa 1/2+2 sta lahko dve odrasli osebi in dva otroka ali 3 odrasle osebe in en otrok

15% do 31.01.

velja za termine 01.05.-30.06. 01.09.-31.10.

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
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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 - hotel Turist *** 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;
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

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.net170
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Lido di Jesolo - hotel Oceanic ***

Italija 
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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 Torino ***

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  
DOPLAČILA:polni penzion 13€ na dan po osebi, otroška posteljica 12€ na dan, 1/1 soba brez balkona 14€ 
na dan, garaža 6€ na dan, otroška posteljica 5€ na dan  POPUSTI:  otroci do 3.leta brez ležišča 
brezplačno, otrok 2-3 leta 80% popust, 3-5 50% popust, 5-10 30% popust, tretja oseba 10% 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 19€ na dan obvezna za otroke do 2.leta, 1/1 soba 17€ na dan, direkten 
pogled na morje 12€ na dan, ležalniki 5€ na dan na licu  POPUSTI:  otroci do  2.leta brez ležišča 
brezplačno, otrok 2-14  na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 20% popust OPOMBA: 
sprememba imena rezervacije ni možna

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, zraven Piazze Marina, ob glavni nakupovalni cesti;
PLAŽA: 100 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: 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; 
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.
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LEGA: Lido di Jesolo, v bližini Piaza Mazzini

PLAŽA: peščena, 50m
INTERNET: wi-fi brezplačen
NASTANITEV: SOBE: prha/wc, SAT TV, telefon, sef , mini hladilnik, TV, balkon, klima  
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja izbor menijev in solatni bife
OPIS: centralna lega naselja, v bližini ulice Via Bafile, razpolaga z: recepcijo, restavracijo, bar,
ŠPORTNA PONUDBA: razni vodni športi na plaži
OPOMBE: brezplačno zasebno parkirišče

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

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
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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),   
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Lido Di Jesolo  - hotel Cambridge ****

vile Otrant**

Lido di Jesolo - hotel Speranza ***

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: direktn 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 21€, kosilo 20€ na dan,ležalniki 
pri bazenu 5€ 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% popst, 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 oba 15€ na dan, POPUSTI: , otrok 2-12 na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 15%  otroci do  2.leta brez ležišča brezplačno
popust OPOMBA: sprememba imena rezervacije ni možna

PRIHODI/DOLŽINA BIVANJA: vsak dan, min. 7 dni TURISTIČNA TAKSA: na licu mesta  
DOPLAČILA: obvezna otroška posteljica 16€ za otroke do 3.leta, polni penzion 12€, 1/1 soba 16€  
POPUSTI: , otrok 3-7 let 50% popust,, 7-11 30% popust,  otroci do  3.leta brez ležišča brezplačno
tretja oseba na dod.lež 10% popust, odbitek za standard sobo 

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

LEGA: Lido di Jesolo, središče mesta

PLAŽA: v bližini plaže
NASTANITEV: SOBE: prha, wc, TV, sef, klima, balkon s pogledom na ulico
STORITEV: samopostrežni zajtrk, večerja 3 hodni meni 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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
CENO

POSLOVALNICE: 
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GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

Lido di Jesolo - hotel Portofino *** brezplačno do 3.leta

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 da, 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 3.leta brezplačno,otrok 3-6 na dod.lež. 50% popust, 6-13 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 Vianello *** brezplačno do 7.leta

ne spreglejte

V ceni tudi:
- klima v sobi
- uporaba bazena
- vstop na plažo
- uporaba ležalnikov in senčnikov

LEGA: v vzhodnem delu mesta Lido di Jesolo, 10 minut vožnje do centra, med Piazza Milano in Piazza Torino; 
PLAŽA: 300 m od zasebne peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, klima (doplačilo), balkon;
INTERNET: brezplačen wi-fi v avli hotela;
STORITEV: samopostrežni zajtrk 
OPIS: recepcija, klima, dvigalo, restavracija, bar, terasa, zunanji bazen za odrasle in bazen za otroke, terasa za 
sončenje; brezplačen najem koles, 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 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, 

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
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 MOBILNE HIŠKE V ITALIJI?

www.mojcenter.net/sl/apartma/

PREVERITE NAŠO PONUDBO NA SPLETNEM PORTALU

rezervacije@mojceter.net

5% celo sezono

Lido di Jesolo - hotel Park Peru ***

ne spreglejte

V ceni tudi:
- uporaba klime v sobi 
- sef v sobi elegance 
- uporaba bazena
- vstop na plažo
- uporaba ležalnikov in senčnikov

LEGA: v vzhodnem delu mesta Lido di Jesolo, 10 minut vožnje do centra, med Piazza Milano in Piazza Torino; 
PLAŽA: 300 m od zasebne peščene plaže; 
NASTANITEV: SOBE: wc, tuš, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, klima (doplačilo), balkon;
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 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: mini hladilnik 4€ na dan, sef  2€ na dan (sobe classic) POPUSTI:  otroci do  2.leta 
brezplačno, otrok 2-6 na dod.lež 70% popust, 6-12 na dod.lež. 50% popust, tretja oseba na dod.lež. 
15% popust 

5% celo sezono
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.net174
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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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

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

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

GARANCIJA

NAJNIŽJE
CENE

IZENAČIMO
Z VAŠO
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 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
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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



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.


