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Pobytové místo: Istrijský poloostrov se nachází na severu Chorvatska a díky své bujné 

vegetaci a nádherným mořským pobřežím je oblíbenou turistickou destinací. Pobřeží 

Istrijského poloostrova je velmi členité a vytváří řadu krásných lagun. Pláže tu jsou 

různorodé - od přírodních kamenitých a uměle vytvořených betonových, po oblázkové a 

travnaté ve stínu borovic. Každý návštěvník Istrijského poloostrova si jistě najde tu svoji. 

Aminess Maravea Camping Resort ****Holiday Homes 

Prázdninový areál Aminess Maravea Camping Resort Holiday Homes se nachází poblíž 
pláže s promenádou u moře, po které můžete dojít až do města Novigrad, které je 

vzdálené 3,5 km. Nabízí bezplatné Wi-Fi a neplacené parkoviště. Klimatizované mobilní 
domy jsou obklopené zelení a mají 2 ložnice, obývací místnost s TV, plně vybavenou 
kuchyň, koupelnu se sprchou a zařízenou terasu. Ložní prádlo a ručníky jsou zajištěny. V 
areálu rezortu Aminess Maravea Camping Resort Holiday Homes je restaurace s 
kuchařskou show, kde se podávají místní speciality. K zázemí ubytování patří restaurace 
s grilem, lounge bar s bohatou nabídkou občerstvení i koktejlů a pekárna. Od mobilních 
domů najdete pláž s dlážděným prostorem na opalování s lehátky, sprchami a bazénem 
se slanou vodou a několik zátok s oblázky. Trávit čas lze též v několika venkovních 
bazénech. Letiště v Pule je vzdálené 75,6 km. Mobilní dům nutno obsadit 4 osobami.  

 

 

CENA: 1.200 Kč / os. / noc 

 

CENA JE STEJNÁ TAKÉ PRO DOPROVOD.  

V ceně: ubytování, plyn, voda, elektřina, ručníky, povlečení, venkovní bazén,  

parkování, taxa 
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Pobytové místo: Istrijský poloostrov se nachází na severu Chorvatska a díky své bujné 

vegetaci a nádherným mořským pobřežím je oblíbenou turistickou destinací. Pobřeží 

Istrijského poloostrova je velmi členité a vytváří řadu krásných lagun. Pláže tu jsou 

různorodé - od přírodních kamenitých a uměle vytvořených betonových, po oblázkové a 

travnaté ve stínu borovic. Každý návštěvník Istrijského poloostrova si jistě najde tu svoji. 

Aminess Laguna Hotel *** Dvoulůžkové pokoje 

Aminess Laguna Hotel se nachází v Novigradu, jen kousek pěšky od moře a 800 metrů od 

historického centra. Nabízí venkovní bazén, restauraci, Wi-Fi zdarma a vlastní neplacené 

parkoviště. Všechny pokoje jsou klimatizované a vybavené satelitní TV. Standardem je 

také vlastní koupelna se sprchou a fénem. Hotel Aminess Laguna má dále lobby bar s 

terasou a klimatizovanou samoobslužnou restauraci. Za příplatek mohou hosté využívat 

wellness centrum a krytý bazén sousedního Hotelu Aminess Maestral. Poblíž je nová pláž 

s atraktivní přílivovou koupací částí, novým zábavním zázemím a gurmánskými podniky. 

Na recepci si lze domluvit výlety na okolní ostrovy a další zajímavá místa. Hosté se 

mohou věnovat také řadě sportovních a zábavních aktivit. Aminass Laguna Hotel nabízí i 

úschovnu jízdních kol a klub pro mládež (Teen Club). Na letiště Pula je to 70 km.  CENA 

JE STEJNÁ TAKÉ PRO DOPROVOD. 

 

 

CENA Laguna hotel: 2.200 Kč / os. / noc 

CENA JE STEJNÁ TAKÉ PRO DOPROVOD.  

V ceně: ubytování v 1/2 pokoji s klimatizací, polopenze formou bufetu, venkovní 

bazén, parkování, taxa 
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