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Opstapplaatsen: B

Prijs per persoon in halfpension incl. tafeldrank

Afreisdata
Early booking  

15/03/23
2-pers. kamer

Early booking  
15/03/23
Single in  

2-pers. kamer 2-pers. kamer
Single in  

2-pers. kamer
1 Kind tem 11 j 

+ 2 volw.

1 Kind van  
12 tem 13 j  
+ 2 volw. 3e persoon

12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n

24 juni 23 € 875 € 1234 € 1034 € 1433 € 254 € 634 € 863 

03 juli 23 € 924 € 1300 € 1088 € 1506 € 260 € 659 € 898 

12 juli 23 € 1006 € 1423 € 1179 € 1642 € 260 € 709 € 974 

21 juli 23 € 1089 € 1548 € 1271 € 1781 € 260 € 741 € 1030 

30 juli 23 € 1110 € 1568 € 1294 € 1803 € 260 € 741 € 1030 

08 aug 23 € 1070 € 1508 € 1250 € 1737 € 260 € 729 € 1007 

17 aug 23 € 940 € 1319 € 1106 € 1527 € 260 € 662 € 903 

26 aug 23 € 832 € 1157 € 986 € 1346 € 245 € 588 € 795 

04 sep 23 € 664 € 905 € 799 € 1067 € 227 € 483 € 636 

13 sep 23 € 613 € 829 € 743 € 982 € 223 € 452 € 590 

Toeslag per persoon
12d/9n

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,95

Ligging: hotel Molindrio is de perfecte combinatie van modern en traditioneel, elegant en eenvoudig. Een ideale plek voor een vakantie in 
Kroatië. Dit viersterrenhotel ligt op een rustige locatie in de wijk Zelena Laguna, op 300 m van het strand. Het centrum ligt op 4 km en is te 
bereiken met de lokale bus of met de boot.

Algemene info: hotel met modern interieur, 265 kamers. Het personeel spreekt Duits en Engels.

Voorzieningen: lift, receptie, (aperitief)bar, salon, restaurant, 2 zoetwaterzwembaden met kinderbad, poolbar, zonneterras met ligstoelen, 
kleine fitness, gratis wifi, kiosk, kapsalon, spa, diverse sauna’s, schoonheidsbehandelingen (tegen betaling), handdoekenservice voor het 
zwembad (mits waarborg).

Kamers: alle kamers (1-3 pers.) zijn stijlvol ingericht en beschikken over een badkamer met douche en toilet, tv, telefoon, haardroger, kluis, 
minibar (tegen betaling), airco, gratis wifi en balkon. De 2-persoonskamers voor alleengebruik zijn op aanvraag.

Maaltijden: alle maaltijden (ontbijt en avondmaal) worden geserveerd onder de vorm van buffetten, inclusief water, frisdrank, wijn of bier, 
glaasje bubbels bij het ontbijt, vegetarische maaltijden mogelijk, 1 x per week thema-avond. Verder is er een lunchpakket mogelijk, op  
voorhand te reserveren. 

Kinderen: kinderhoek met miniclub (hoogseizoen), babybedje (op aanvraag en ter plaatse te betalen)

Sport & Ontspanning: bij het hotel en in de nabije omgeving is er mogelijkheid om te (water)sporten tegen betaling: o.a. tennis, tafeltennis, 
volleybal, minigolf, fietsen. Vlak voor het hotel bevindt zich een vaste waterskibaan. Het strand met gras, tegels, rotsplateaus en gratis  
ligstoelen ligt op 300 m van het hotel! 

Extra: regelmatig avondanimatie met o.a. live muziek en diverse showprogramma’s in het hoogseizoen.
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HOTEL MOLINDRIO****

Poreč • 12 dagen

GRATIS
Royal Class

FIRST
Class


