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V Plavi laguni smo gostitelji najboljših počitnic že od leta 1957. Obiščite igrišča za oddih 
v Poreču, Umagu in na Reki, kjer vsak dan ustvarjamo nepozabne izkušnje.

Ponosni smo na naše apartmaje in hotele. Odkrijte tudi naše resorte, edinstvene  loka-
cije za popolne, navdihujoče počitnice, ki so bistvo Plave Lagune.

Ne glede na to, ali boste bivali v hotelu s 5 zvezdicami ali v apartmaju z 2 zvezdicama, 
lahko od nas pričakujete samo najboljše. Visoki standardi storitev Plave Lagune se ka-
žejo v vsakem trenutku bivanja. 

Zabavo jemljemo resno! 24 ur na dan se trudimo, da bi osrečili vse svoje goste. Želimo 
si, da pri nas preživite najlepše trenutke: skačite v bazene, uživajte v sladoledu, izkusite 
vznemirljivost jadralnega padalstva ali se sprostite ob večerji na prostem v dobri družbi. 

Temu so tudi namenjena naša igrišča za oddih, ki dneve izpolnjujejo z zabavo.

Dobrodošli v Plavo Laguno!
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Na križišču srednje Evrope, Balkana in Sredozemlja je svoj prostor našla Hrvaška, 
majhna dežela velikih lepot in bogate zgodovine. Njena obala z več kot 1200 otoki, je 
znana turistična destinacija zaradi kristalno čistega morja in bogastva vsebin. 

Istra je polotok na severozahodu Hrvaške z bogato gastronomsko ponudbo, športnimi 
vsebinami in nešteto možnostmi za uživanje v naravi. Nastanitev in dejavnosti so zlasti 
prilagojene družinam, zato bodo na številnih istrskih plažah, v hotelih, vodnih parkih 
in restavracijah lahko uživali zares vsi. 



rezervirajte neposredno!
Zagotavljamo vam najboljšo ceno rezervacije bivanja v
enem izmed igrišč za oddih v Poreču, Umagu in na Reki.

Obiščite plavalaguna.com ali pokličite na +385 52 700 700

jamstvo
najboljše spletne cene
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1 | Hotel Materada Plava Laguna ***

park resort

2 | Hotel Park Plava Laguna ****

3 | Apartments Park Plava Laguna ****

4 | Garden Suites Park Plava Laguna ****

5 | Villas Park Plava Laguna ****

plava resort

6 | Apartments Bellevue Plava Laguna ****

7 | Villas Bellevue Plava Laguna ****

8 | Apartments Galijot Plava Laguna ****

9 | Village Galijot Plava Laguna ****

10 | Villa Galijot Plava Laguna ****

11 | Hotel Mediteran Plava Laguna ***

zelena resort

12 | Hotel Parentium Plava Laguna ****

13 | Hotel Albatros Plava Laguna ****

14 | Hotel Molindrio Plava Laguna ****

15 | Hotel Zorna Plava Laguna ***

16 | Hotel Gran Vista Plava Laguna ***

17 | Hotel Istra Plava Laguna ***

18 | Hotel Plavi Plava Laguna ***

19 | Hotel Delfin Plava Laguna **

20 | Apartments Astra Plava Laguna **





    FAMILY RESORT

Park Resort je košček raja, v katerem lahko bivate v luksuznih 
vilah, apartmajih ali sobah, ki ležijo v urejenih parkih med baze-
nom in igriščem za otroke. Vse, kar potrebujete v času počitnic, 
je v bližini, vključno z restavracijami, dejavnostmi, plažami in 
nešteto priložnostmi za uživanje v poletju. 

NASTANITEV V PARK RESORTU

Hotel Park Plava Laguna

Garden Suites Park Plava Laguna

Apartments Park Plava Laguna

Villas Park Plava Laguna



****
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Uživajte v brezskrbnih dneh v hotelu Park. Spustite se k baze-
nu, razgibajte se na enem od športnih igrišč ali odpeljite otroke 
na igrala. Pred hotelom je betonirana plaža, v bližini pa je tudi 
center mesta. Odkrivajte kulturno in zgodovinsko dediščino 
Poreča ali se prepustite neizčrpnim poletnim radostim, soncu 
in morju. Po celodnevnih vznemirljivih dejavnostih se spočijte 
v moderni sobi ali suiti tega prekrasnega hotela.

Špadići, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 415 500

park@plavalaguna.com



****
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V sklopu Park Resorta vas bodo moderni Garden Suites nav-
dušili z udobnostjo in opremljeno teraso ali balkonom, ki se 
odpira proti razkošnemu mediteranskemu zelenju, samo ne-
kaj korakov stran pa so plaža in bazeni. Na voljo je celo morje 
dejavnosti in zabavnih programov, od Poreča pa vas loči samo 
kratek sprehod.

Špadići, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 415 500

park@plavalaguna.com



****
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Elegantne vile v okrilju Park Resorta vam bodo ponudile oddih, 
o katerem sanjate. Ležijo v najbolj ekskluzivnem delu resorta 
in nudijo udobje ter zasebnost, dodatna ponudba pa vključuje 
tudi malo letno kuhinjo, lasten parkirni prostor, prostrano tera-
so in bazen, ki je namenjen izključno gostom v vilah. Vsa dru-
žina lahko preživi aktivne trenutke na plaži, bazenu, otroških 
in teniških igriščih ter ob animacijskih programih, ki jih prireja 
Activities & Experiences Team.

Špadići, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 415 500

park@plavalaguna.com



****
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Novi apartmaji Park, skriti v mediteranskem zelenju, vas bodo 
pričakali z moderno opremljenimi sobami, dnevnim prosto-
rom, ki je povezan s kuhinjo, in prostrano teraso za sprosti-
tev. Vse je pripravljeno za poletne počitnice na morju: igrišča, 
vodni park za otroke, bazeni in široka gastronomska izbira. Do 
Poreča vodi sproščen, 15-minutni sprehod ob morju.

Špadići, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 415 500

park@plavalaguna.com





***
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materada
area

Hotel Materada je znan po edinstvenem vzdušju, urejenem 
parku in, kot menijo gosti, po najlepši plaži v Poreču. Sobe so 
moderne in udobne ter imajo pogled na park, morje ali Poreč, 
ki je ponoči še bolj čaroben, ko prižgane luči ustvarijo pravo 
magično vzdušje. Sončišče in območje bazena sta kot ustvar-
jena za poležavanje. V bližini je igrišče za odbojko na mivki, na 
voljo pa je tudi velika izbira vodnih športov.

Špadići, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 415 000

materada@plavalaguna.com





Če iščete miren kraj za oddih s čudovitimi plažami in vso potreb-
no vsebino na enem mestu, pridite v Zelena Resort, ki je samo 
3,5 km oddaljen od centra Poreča. Izberite hotel ali apartma za 
svoje počitnice, namestite se tik ob plaži in se prepustite uživanju 
v poletnih dneh. Resort nudi številne vsebine za aktivne poči-
tnice, kot sta tekaška pot in vožnja s kolesom. V zalivu Zelena 
Resorta se nahaja vodni park, ki plava na vodi, na kopnem pa je 
nekaj zabavnih centrov za otroke ter številne restavracije, kavarne 
in dejavnosti za nepozabno zabavo.

NASTANITEV V ZELENA RESORTU

Hotel Parentium Plava Laguna

Hotel Albatros Plava Laguna

Hotel Molindrio Plava Laguna

Hotel Zorna Plava Laguna

Hotel Gran Vista Plava Laguna

Hotel Istra Plava Laguna

Hotel Plavi Plava Laguna

Hotel Delfin Plava Laguna

Apartments Astra Plava Laguna





****
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Hotel Parentium je zasedel mirno mesto na gozdnatem po-
lotoku, z marino na eni strani in tremi prekrasnimi plažami z 
Modro zastavo na drugi. Če ga izberete, boste uživali v ele-
gantnem oddihu v vseh letnih časih. Bazeni z masažnimi šoba-
mi in jacuzziji vas bodo globoko sprostili in zazibali v občutje 
blagostanja. Raziščite številne gastronomske užitke in odkrijte 
odlično ponudbo SPA in wellness ritualov.

Zelena laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 411 500

parentium@plavalaguna.com





****

324

Rezervirajte svoje počitnice all inclusive v hotelu Albatros in 
pustite vse skrbi doma. Mi vam bomo ponudili najbolj izbra-
ne dobrote in pijačo, zabavo za vsako priložnost in predvsem 
sprostitev. Sončite se ob bazenu, razgibajte pa v fitnes centru. 
Z družino se odpravite na vožnjo s kolesom po Zelena Resortu 
ali se preizkusite v vodnih športih. Prepustite skrb za otroke 
strokovnjakom, medtem ko se boste hoteli naspati, kaj preb-
rati na plaži ali se sprostiti ob skodelici kave v enem od šte-
vilnih barov.

Zelena laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 412 500

albatros@plavalaguna.com





****
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Hotel Molindrio je z razgledom na veličastno uvalo in zele-
no istrsko pokrajino luksuzna oaza za oddih. Prostrane in dob-
ro opremljene sobe nudijo pogled na park ali morje, v wellness 
centru pa vas čakata dva sladkovodna bazena. Odkrijte boga-
to ponudbo dejavnosti v športnem centru. Do Poreča se lahko 
sprehodite ob morju ali se tja zapeljete z avtom.

Zelena laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+38552 412 000

molindrio@plavalaguna.com



***
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Hotel Zorna je all inclusive kraj, idealen za vse, ki na počitni-
cah ne želijo razmišljati o denarju. Kot del Zelena Resorta ho-
tel Zorna nudi številne dejavnosti in vsebine za velike in male, 
od Mini Disca do kina pod zvezdami. Plaža je v bližini, lahko 
pa se zadržite tudi na hotelskem sladkovodnem bazenu. Naše 
prijazno osebje vam je ves čas na voljo: vaša naloga je samo, da 
kar najbolj uživate.

Zelena laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 413 700

zorna@plavalaguna.com



***
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Uživajte v pogledu na zaliv s svoje terase ali bazena hote-
la Gran Vista. Od skalnate, betonirane ali prodnate plaže vas 
loči samo nekaj minut hoda. Zaigrajte odbojko, nogomet ali 
tenis. Jadrajte. Izposodite si kolo ali se sprehodite ob morju: 
vse to iz Gran Viste.

Zelena laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 413 500

granvista@plavalaguna.com



***
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Hotel Istra, ki je popoln za aktiven oddih, je ponosen na svojo 
ponudbo športnih dejavnosti na kopnem in morju. Pridite s pri-
jatelji ali družino. Iz sob sega čaroben razgled na zaliv in otoke 
v daljavi ali pa na razkošno zelenje okoli hotela. Poreč je odda-
ljen samo nekaj minut vožnje.

Zelena laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 413 300

istra@plavalaguna.com



*** 214

V hotelu Plavi se vse vrti okoli morja in sončnih zahodov, v 
katerih boste uživali vsak večer bivanja. Hotel Plavi, ki leži v 
Zelena Resortu, nudi številne dejavnosti in športe. V bližini je 
nekaj restavracij ob obali, hotel pa je tudi odličen izbor za vse 
tiste, ki iščejo udoben kraj za oddih z bazenom pod oknom.

Zelena laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 413 000

plavi@plavalaguna.com



**
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Sredi zelenega parka hotel Delfin nudi zračne sobe z razgle-
dom na bližnje otoke. Sprostite se ob bazenu. Sprehodite se do 
morja, izposodite si kanu ali pojdite na kosilo v restavracijo na 
plaži. Tukaj lahko uživate v vrhunski storitvi po dostopnih ce-
nah. Živahen center Poreča je oddaljen samo 10 minut vožnje.

Zelena laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 414 000

delfin@plavalaguna.com



**
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Bivajte v središču dogajanja: na sami plaži, obkroženi z resta-
vracijami, športnimi igrišči in nočno zabavo. Dostopni apartma-
ji Astra se nahajajo na idealni lokaciji v sklopu Zelena Resorta. 
Pridite s prijatelji in družino: mi vam bomo pripravili postelje, 
vi pa uživajte v bivanju, soncu, morju, Poreču.

Zelena laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 410 700

astra@plavalaguna.com





Plava Resort je v popolni harmoniji z naravo in sodi med naj-
lepša letovišča v tem delu Jadrana, kjer mediteransko zelenje 
in morje obkrožata udobne hotele in apartmaje. Leži 20 minut 
hoje južno od centra Poreča in je poln lepo urejenih kotičkov 
in plaž, sprehajalnih ali kolesarskih poti, bazenov in restavracij. 
Poiščite svoj prostor v senci za vsako priložnost: od brezbriž-
nih družinskih počitnic v hotelih, do romantičnega luksuza in 
elegance za pare. 

NASTANITEV V PLAVA RESORTU

Apartments Bellevue Plava Laguna

Villas Bellevue Plava Laguna

Apartments Galijot Plava Laguna

Villa Galijot Plava Laguna

Village Galijot Plava Laguna

Hotel Mediteran Plava Laguna



****
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V Plava Resortu boste našli popolne apartmaje samo korak 
stran od plaže in s čudovito teraso za sprostitev. Če si v času 
počitnic želite še kaj več kot le sonce in morje, so vam na vo-
ljo številne dejavnosti in športi. Bazen s prostorom za sonče-
nje, restavracije, prodajalne: prav vse se nahaja sredi resorta z 
očarljivim razgledom na naravo in Poreč. 

Plava laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 415 700

bellevue@plavalaguna.com



****
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Počitnice boste najbolje občutili, ko boste iz svojih Villas 
Bellevue stopili naravnost na plažo. To je doživetje, ki ga bos-
te težko presegli. Popoln mir in zasebnost teh moderno opre-
mljenih vil bosta navdušila vaše prijatelje in družino. Del vil, ki 
je bil nedavno obnovljen, vsebuje teraso s hidromasažno ba-
njo in ležalniki, malo letno kuhinjo z žarom in jedilnim prosto-
rom. V bližini vil, znotraj Plava Resorta, se nahajajo restavraci-
je, kavarne in prodajalne: vse za vaš nepozaben oddih v Poreču.

Plava laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 415 700

bellevue@plavalaguna.com





****
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Enosobni in dvosobni apartmaji Galijot, ki ležijo na zelenem 
polotoku, vas bodo očarali z razgledom na morje in zelenje. 
Najbližje plaže so betonirane ali skalnate, bazen pa se nahaja 
sredi Plava Resorta, obdan z borovci. Del apartmajev je bil ne-
davno obnovljen in vas bo navdušil z modernim dizajnom in 
lokacijo na sami plaži. Privoščite si počitek v sproščujočem za-
vetju, samo 20 minut hoje od centra Poreča.

Plava laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 415 800

galijot@plavalaguna.com



****
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Udobne hišice, pogreznjene v senco parka, nudijo intimnost 
in mir, ki si ju na počitnicah tako močno želite. Na polotoku, 
kjer so postavljene, ni avtomobilov, vse vsebine, kot so anima-
cija, športna ponudba, plaže in bazeni, pa so na dosegu roke. 
Gostom je na voljo tudi storitev polpenziona v bližnji restavra-
ciji. Vse, kar potrebujete, je v bližini, še vedno pa je dovolj mir-
no, da si lahko privoščite daljši spanec.

Plava laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 415 800

galijot@plavalaguna.com



****
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Sobe v slogu hotelskih sob na odlični lokaciji v sklopu Plava 
Resorta in z vsemi potrebni vsebinami na dosegu roke. Na mir-
nem zelenem polotoku in tik ob plaži bo Villa Galijot uresni-
čila vse vaše sanje o popolnem oddihu. Če hrepenite po novih 
odkritjih, se odpravite proti Poreču s turističnim vlakcem, lad-
jico ali peš. Od mesta z bogato zgodovino ste oddaljeni samo 
20 minut hoje ob morju.

Plava laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 415 800

galijot@plavalaguna.com





***
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Hotel Mediteran, skrit v gozdičku cedre in hrasta, ki je od mor-
ja oddaljen samo nekaj minut, vas bo pričakal s toplo dobro-
došlico ter udobnimi in svetlimi sobami. Sredi hotelskega par-
ka boste našli ogrevani bazen z morsko vodo in prostorom za 
sončenje. V okolju so številne prijetne terase v senci za kavo 
ali osvežitev v teku dneva, samo par korakov stran ob obali pa 
boste našli nekaj restavracij. Idealno za brezskrben oddih.

Plava laguna, 52440 Poreč, Hrvaška
+385 52 415 900

mediteran@plavalaguna.com
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KATORO

LOVREČICA

KRIŽINE

ZAMBRATIJA

BAŠANIJA

MURINE

PUNTA

FINIDA

PETROVIJA

1 | Apartments Kanegra Plava Laguna **

2 | Apartments Savudrija Plava Laguna ***

3 | Rooms Savudrija Plava Laguna ***

4 | Apartments Polynesia Plava Laguna ***

5 | Apartments Katoro Plava Laguna ****

6 | Hotel Coral Plava Laguna *****

7 | Hotel & Residence Garden Istra Plava Laguna ****

8 | Hotel Aurora Plava Laguna ****

 stella maris resort

9 | Istrian Villas Plava Laguna ****

10 | Apartments Amfora Plava Laguna ****

11 | Apartments Stella Plava Laguna ***

12 | Hotel & Residence Umag Plava Laguna ****

13 | Garden Suites Umag Plava Laguna ****

14 | Hotel Sipar Plava Laguna ****





    FAMILY RESORT

Stella Maris Resort, ki se razteza na obalnem pasu severno od 
Umaga, je poln plaž v senci borovcev in udobnih apartmajev, 
ki se nahajajo blizu najboljših teniških igrišč na Hrvaškem, na 
katerem potekajo ATP tekme. V resortu so majhno pristanišče, 
otroška igrišča, bazeni, restavracije in prodajalne. Vsako jut-
ro se lahko pridružite skupinam, ki se raztegujejo in vadijo v 
programih vodne aerobike ali zumbe, zvečer pa lahko uživate 
v zabavnem programu. Umag je oddaljen par minut vožnje s 
kolesom ob obali. Surfajte, jahajte konje, izposodite si čoln: 
počnite, kar vam paše, saj so to vendarle vaše počitnice. 

NASTANITEV V STELLA MARIS RESORTU

Istrian Villas Plava Laguna

Apartments Amfora Plava Laguna

Apartments Stella Plava Laguna



PRENOVLJENO
2022!
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istrian Villas

Istrian Villas povezujejo tradicionalno istrsko arhitekturo in 
udobje sodobnega dizajna v edinstveno in sproščujočo celo-
to. Ležijo v delu Stella Maris Resorta, v katerem je prepove-
dan dostop z avtomobili, vsaka vila pa nudi luksuzno udobje in 
zaseben travnik. Nedavno je bila notranjost enega dela vil po-
polnoma prenovljena, izboljšanja in osvežena. Premium Villas 
se nahajajo v prvi vrsti ob morju, nekatere imajo neposreden 
dostop do plaže, druge pa viseči ležalnik ali hidromasažni ba-
zen. Gostom vil so na voljo posebna recepcija znotraj resorta, 
bazen in sončišče Aqua Chill Out. Odkrijte čar in vrhunsko sto-
ritev neponovljivih Istrian Villas.

Stella Maris 8A, 52470 Umag, Hrvaška
+385 52 710 550

istrian.villas@plavalaguna.com

PRENOVLJENO
2022!
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apartments aMfora

Prostrani apartmaji Amfora s terasami in balkoni z razgledom 
na morje so idealni za družine, ki se želijo sprostiti v miru, med-
tem ko se otroci igrajo pred vrati. Stella Maris Resort se pona-
ša z več različnimi restavracijami in bari, ki vam bodo popestri-
li vsak večer počitnic. Uživajte v šumu morja pod oknom in na 
dveh bazenih v bližini, tik ob teniškem centru ATP. Od centra 
Umaga vas ločita dva kilometra čudovite promenade ob morju.

Stella Maris 8A, 52470 Umag, Hrvaška
+385 52 710 000

amfora@plavalaguna.com





***
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apartments sTella

Apartmaji Stella, ki se nahajajo v bližini znane plaže Laguna, 
so oddaljeni pol ure hoje od centra Umaga. So odličen izbor 
za sončenje, kopanje, vožnjo s kolesom ali razkošne ribje ve-
čerje v eni od številnih restavracij. Medtem ko se boste nas-
tavljali soncu na plaži ali ob bazenu, bodo vaši otroci uživali 
v vodnem parku. Zaigrajte namizni tenis ali pojdite na jutranji 
jogging, preden se lotite raziskovanja bogate ponudbe športov 
in dejavnosti v Stella Maris Resortu.

Stella Maris 8A, 52470 Umag, Hrvaška 
+385 52 710 000

stella@plavalaguna.com





*****
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katoro
area

hotel cORal

Hotel Coral je namenjen gostom izbranega okusa, ki se želijo 
sprostiti ob morju s koktajlom v roki ali uživati v specialitetah 
šefa kuhinje. Za popolno doživetje obiščite tudi wellness cen-
ter. Borov gozdiček okoli hotela se spušča do betonirane pla-
že. V bližini so teniška igrišča Umag Tennis Academy in špor-
tna igrišča, center mesta pa je oddaljen tri kilometre. Če ste v 
hotelu Coral poslovno, imate na voljo kongresno dvorano za 
350 ljudi ter nekaj manjših, popolnoma opremljenih sejnih sob.

Katoro 20, 52470 Umag, Hrvaška
+385 52 701 000

coral@plavalaguna.com
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hotel gaRden istra

V hotelu Garden Istra lahko uživate v soncu, se zabavajte z ot-
roci v vodnem parku, uživate v wellnessu ali igrate nogomet, 
rokomet ali košarko v bližnjem športnem centru. Če vas zagra-
bi lakota, so tu Istarska taverna in tri različne restavracije s show 
cookingom. Otroci bodo navdušeni nad našo ponudbo Kids 
Light All Inclusive (od 5 do 11 let): za najmlajše goste bodo vsak 
dan na voljo različni prigrizki, pijača in sladoled! Hotel Garden 
Istra je znan izbor med kolesarji, ki prihajajo na Hrvaško. Nudi 
namreč številne specializirane storitve za ljubitelje pedalira-
nja, ki želijo raziskati severozahodno Istro. Umag je oddaljen 
samo 2,5 km, če ste razpoloženi za sprehod ob morju, pre-
den se odpravite na nočno zabavo. Nastanitev nudita hotel ali 
Residence Garden Istra v bližini.

Katoro 19, 52470 Umag, Hrvaška
+385 52 716 000

garden.istra@plavalaguna.com



PRENOVLJENO
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residence gaRden istra

Residence Garden Istra so nedavno prenovljene, moderne 
družinske sobe in apartmaji. Gostom so na voljo vse storitve 
Hotela Garden Istra, kot so zunanji in notranji bazeni, well-
ness centri, restavracije ali aktivnosti za otroke in odrasle, ki jih 
vodi Activities & Experiences Team. Vse to v bližini vaše sve-
tle in udobne sobe ali družinskega stanovanja. Umag je le kra-
tek sprehod ob obali.

Katoro 19, 52470 Umag, Hrvaška
+385 52 716 000

garden.istra@plavalaguna.com

PRENOVLJENO
2022
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hotel auroRa

Če upoštevate, da bivanje v hotelu Aurora vključuje hrano, pi-
jače, dejavnosti in večerno zabavo, se boste hitro odločili, kje 
boste preživeli počitnice! To je edini all inclusive hotel na ob-
močju Umaga, ki je oddaljen nekaj korakov od plaže in le kratek 
sprehod do centra Umaga. Poskusite ponudbo dveh restavracij 
in dveh barov in se osvežite v zunanjem bazenu, v katerem je 
tudi del z nizko vodo za najmlajše. Aurora je popoln kraj za ro-
mantični vikend v dvoje ali zabaven oddih z vso družino.

Katoro 18, 52470 Umag, Hrvaška
+385 52 717 000 

aurora@plavalaguna.com
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apartments kaToro

Apartmaji Katoro so popolna kombinacija narave, rekreacije in 
zabave za oddih celotne družine. Kopajte se v morju, kolesarite 
do Umaga ali vadite bekend na igriščih Umag Tennis Academy 
v bližini. V neposredni bližini apartmaja boste našli restavraci-
je, kavarne in prodajalne, na veliki skupni terasi ob bazenu pa 
boste lahko uživali v večernem programu naše ekipe Activities 
& Experiences ali ob glasbi v živo.

Katoro 31, 52470 Umag, Hrvaška 
+385 52 718 888

katoro@plavalaguna.com
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Če svoj počitniški kraj izbirate glede na velikost bazena, imajo 
apartmaji Polynesia največji bazen na tem območju z ločeni-
mi bazeni za otroke in dojenčke: vse, kar je potrebno za prije-
ten oddih. Na betoniranih in prodnatih plažah Katora v bliži-
ni lahko uživate v sončenju, kopanju ali vožnji s pedalinom ali 
kanujem. Umag je oddaljen 3 km, do centra pa se lahko odpra-
vite tudi s kolesom ali uživate v panoramski vožnji s turistič-
nim vlakcem.

Katoro 31, 52470 Umag, Hrvaška
+385 52 718 000

polynesia@plavalaguna.com
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punta
area

hotel sipaR

Vedra kombinacija toplih rumenih in morsko modrih odten-
kov v hotelu Sipar bo vpeljala goste v praznično razpolože-
nje, še preden se odpravijo na sprehod ali vožnjo s kolesom po 
Umagu in okolici. Hotel Sipar, ki se nahaja na edinstveni loka-
ciji in samo korak stran od plaže, nudi idealen scenarij za pole-
tje z družbo ali družino. Uživajte v sladkovodnem bazenu, pri-
lagojenem otrokom in dojenčkom. V bližini hotela so vam na 
voljo prijetne kavarne, restavracije in prodajalne.

Jadranska 78, 52470 Umag, Hrvaška 
+385 52 713 000

sipar@plavalaguna.com
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hotel umaG

Hotel Umag, ki leži samo nekaj korakov od plaže, nudi sobe s 
pogledom na morje in specializirane kolesarske storitve. Je od-
lično izhodišče za raziskovanje Istre. Kompleks obsega glavno 
hotelsko stavbo ter sobe v bližnjih Residence Umag in Garden  
Suites Umag. V hotelskem wellnessu vam bodo z masažo iztis-
nili nakopičen stres, da bi bili sveži za lenarjenje ob bazenu ali 
potapljanje.

Šetalište Miramare 1, 52470 Umag, Hrvaška 
+385 52 714 000

umag@plavalaguna.com
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Garden Suites Umag so pravi kraj za uživanje na počitnicah v 
Umagu! Moderne in privlačne suite in sobe v senci borovcev 
tik ob morju nudijo možnost popolne sprostitve in so pred-
vsem namenjene družinam in parom. Ko se zbudite, se lahko 
takoj osvežite v morju, nato pa se pripravite za zajtrk in nada-
ljevanje vznemirljivega dneva v odkrivanju lepot Istre. Gostom 
so na voljo vse storitve bližnjega hotela Umag, kot so wellness 
center, bazen, restavracija, animacija ipd.

Šetalište Miramare 1, 52470 Umag, Hrvaška 
+385 52 714 000

umag@plavalaguna.com
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kanegra
area

Apartmaji Kanegra nudijo osnovno nastanitev za vaš oddih na 
idealni lokaciji tik ob morju ter v mirnem in sproščujočem turi-
stičnem naselju, samo 10 km stran od Umaga, z veliko zelenja 
in daleč od gneče. Obenem pa boste tukaj našli vse, kar potre-
bujete za aktivne in zabavne počitnice: urejene prodnate pla-
že, prodajalne, restavracije in kavarne ter različne športne de-
javnosti. Vse to z edinstvenim razgledom na eno od najlepših 
istrskih uval.

Kanegra 2, 52470 Umag, Hrvaška 
+385 52 709 000

kanegra@plavalaguna.com



***
62

Apartmaji Savudrija lahko sprejmejo največ 6 oseb, zato so ide-
alni za družine ali skupine prijateljev, ki iščejo oddih ob morju. 
Preživite ves dan na plaži, ko pa svež zrak, plavanje in šport v 
vas prebudijo lakoto, se usedite v bližnjo restavracijo, kjer vam 
bodo postregli z mediteranskimi specialitetami. Otroci se lah-
ko zabavajo v Mini Clubu, kjer bo na njih med igro, izdelova-
njem verižic ali slikanjem pazilo naše strokovno osebje. 

Mojmirska 22, 52475 Savudrija, Hrvaška
+385 52 709 500

savudrija@plavalaguna.com



***
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savudrija
area

Udobne sobe na mirni lokaciji, obkrožene z borovci, samo 
nekaj korakov od plaže. Savudrija je sinonim za sproščene 
družinske počitnice. V bližini stoji 200 let star svetilnik, pot 
do tja pa vas bo popeljala mimo nekaj restavracij. Če ste s se-
boj vzeli kolo ali ste ga izposodili, boste v polurni lahki vožnji 
ob morju prispeli tudi do Umaga.

Mojmirska 22, 52475 Savudrija, Hrvaška
+385 52 709 500

savudrija@plavalaguna.com
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Hotel Bonavia Plava Laguna ****

hotel bonaviaplava laguna
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Hotel Bonavia ima popolno lokacijo v središču Reke, na Korzu 
in samo 5 minut hoje od pristanišča. Je najboljša izbira za po-
slovne sestanke, oddihe ob koncu tedna in svečane dogodke. 
Bonavia je hotel z več kot 140-letno tradicijo, kjer boste uživali 
v svoji udobni sobi ne glede na razlog, zaradi katerega ste prišli. 
Če imate možnost, izberite sobo z balkonom na najvišjem nad-
stropju, od koder boste uživali v razgledu na okoliške strehe in 
morje. Popolnoma prenovljena recepcija in preddverje hotela: 
olepšani, izboljšani prostori še naprej izžarevajo gostoljubnost 
in čar, po katerem je Hotel Bonavia znan.

Dodatni nasvet: obiščite hotelski wellness center in poskusite 
pecivo v  kavarni Dante

Dolac 4, 51000 Rijeka, Hrvaška
+385 51 357 100

bonavia@plavalaguna.com



 

Vse prednosti izjemnega teniškega centra na enem mestu:
✓  26 peščenih igrišč in igrišč s trdo podlago
✓  Izkušeni trenerji in različni teniški programi
✓  Sodoben teniški center (telovadnica, trgovina s teniško opremo, predavalnice)
✓  Vrhunska nastanitev z bazeni, wellness centri in plažami v neposredni bližini

umagtenniscademy.com



LEGENdA Družina

All inclusive

Mestni hotel 

Klimatizirano

Gretje

Wi-Fi

Wi-Fi na recepciji

Sef

Sobna strežba

Kuhinja

Prilagojeno invalidom

Konferenčne vsebine

Wellness

Zunanji bazen

Notranji bazen

Ambulanta

Restavracija

Trgovina

Otroško igrišče

Animacija za otroke

Animacija za odrasle

Športna igrišča

Tenis

Telovadnica

Golf

Vodni športi

Storitev za kolesarje

Park & Ride

Automat klub

Plaža

Dovoljeno za hišne ljubljenčke

V.I.P. parkirišče

Parkirišče ob doplačilu

Informacije

Skupno število sob

Skupno število suite

Skupno število apartmajev

Skupno število vil
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plavalaguna.com

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER IN
OSVOJITE NAGRADNO BIVANJE!

Sodelujte v nagradni igri, v kateri lahko osvojite počitnice za dve osebi v
Umagu, Poreču ali na Reki, vikend bivanja in ostale vredne nagrade.

Bodite prvi, ki boste prejeli novice o posebnih ponudbah, in povečajte vrednost svojega denarja.
Redno spremljajte novosti in dogodke na naših destinacijah.

Prilagodite postavke profila svojim željam in prejemajte ponudbe po meri.
Uživajte v številnih dodatnih ugodnostih!

OsTaNi V StIkU Z NaMi

brezskrbno bivanje 
z aplikacijo mguest

Aplikacija PLAVA LAGUNA  mGUEST nudi 
vrsto ugodnosti, ki so vedno na dosegu roke – 

hitro in brezkontaktno:

 Rezervirajte termine za dejavnosti

 Naročite dostavo v sobo

 Spremljajte in plačujte svoje storitve 
ter račune

 Izberite čas odjave, ko vam najbolj 
ustreza in brez gneče.

Po prihodu v objekt se obrnite 
na recepcijo ali skenirajte QR 
kodo v vaši nastanitveni enoti in 
uporabljajte ugodnosti mGUEST 

ves čas svojega bivanja! 
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ŽIVJO! 
Ime mi je:

Ja sam 
veseli morski 

konjic iz Jadrana 

i maskota Plave 
Lagune.

Prijatelj sam 

mnogim bićima u 

moru, volim plesati 

i brinem o očuvanju 

okoliša.

Možeš me 

upoznati u hotelima 

i apartmanima Plave 

Lagune u Umagu i 
Poreču. 

Sem veseli 

morski konjiček z 

Jadrana in maskota 

Plave Lagune.

Moji prijatelji so 

vsa bitja v morju. 

Rad tudi plešem in 

skrbim za okolje.

Spoznaš me 

lahko v hotelih in 

apartmajih Plave 

Lagune v Umagu in 

Poreču. 

BODIVA 

PRIJATELJA IN SE 

IGRAJVA SKUPAJ 

VSAKO POLETJE!
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IZKUSITE
POČITNICE
V NARAVI

Odkrijte naše kampi
v Umagu in Poreču

istracamping.com 



Pantone 7472

novo

Popolna prenova in 
izboljšanje nastanitvenih 

zmogljivosti in 
skupnih prostorov 

za še večji počitniški 
užitek naših gostov.

   Sobe in suite, opremljene 
z novim pohištvom, 
urejene v modernem 
slogu z vedrimi in 
prijetnimi barvami

   Sobe, prilagojene 
družinam, s poudarkom na 
udobju in funkcionalnosti



Pantone 7472

   novo pohištvo in kuhinja
   hladilna vinska vitrina
   pomivalni stroj
   SMART TV
   ozvočenje
   game pad

novo

Elegantno preurejene 
in obogatene z 

modernimi dodatki



Pantone 7472

novo

Bazenski kompleks

   sončišče, lounge 
ležalniki in baldahini 

   otroška igrišča, 
Activities & 
Experience Club, 
Game Room

   kino na prostem
   trije bazeni in 
spray park



Pantone 7472

Info & Booking

e: booking@plavalaguna.com 
t: +385 52 700 700

plavalaguna.com

Skenirajte za najboljše ponudbe:

Odkrijte bogat program 
zvestobe, včlanite se in 
uživajte v ugodnostih!




