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Toeslag per persoon
12d/9n

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,95Opstapplaatsen: 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 € 837 € 1172 € 981 € 1354 € 232 € 584 € 795 

03 juli 23 € 883 € 1234 € 1032 € 1422 € 251 € 622 € 845 

12 juli 23 € 958 € 1346 € 1115 € 1546 € 251 € 659 € 905 

21 juli 23 € 1020 € 1440 € 1185 € 1651 € 260 € 702 € 968 

30 juli 23 € 1041 € 1460 € 1207 € 1674 € 260 € 702 € 968 

08 aug 23 € 1013 € 1419 € 1177 € 1628 € 254 € 681 € 937 

17 aug 23 € 899 € 1252 € 1049 € 1442 € 248 € 621 € 845 

26 aug 23 € 785 € 1081 € 923 € 1252 € 217 € 526 € 711 

04 sep 23 € 621 € 836 € 741 € 980 € 210 € 435 € 570 

13 sep 23 € 590 € 790 € 707 € 929 € 210 € 425 € 551 

Ligging: het familievriendelijke hotel Materada biedt een geweldige accommodatie in een heerlijk 3 sterren comfort met activiteiten voor de 
hele familie. Het hotel is gelegen op slechts 100 m van het strand. Het centrum van Porec ligt op 3 km van het hotel. Er is een bushalte vlakbij 
het hotel en daarnaast is er ook een toeristentreintje op 800 m die naar het centrum rijdt. 

Algemene info: 400 kamers, 4 verdiepingen. Het personeel spreekt Duits en Engels. De meeste kredietkaarden worden aanvaard.

Voorzieningen: lift, restaurant, aperitiefbar, poolbar, schoonheidssalon (tegen betaling), kapsalon, tv-salon, gratis wifi in de openbare  
ruimtes, handdoekenservice voor het zwembad (mits waarborg). In de nabijheid van het hotel zijn er restaurants en bars.

Kamers: alle kamers (1-3 pers.) beschikken over een badkamer met douche en toilet, tv, telefoon, haardroger, balkon, kluisje. De 2-persoons-
kamers voor alleengebruik zijn op aanvraag.

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

Kinderen: babybedje (op aanvraag en ter plaatse te betalen), kinderanimatie tijdens het hoogseizoen, speeltuintje, kinderzwembad. 
Aangepast buffet voor kinderen. 

Sport & Ontspanning: buitenzwembad met zoetwater,  kinderzwembad,  ligstoelen en parasols aan het zwembad.  Het strand ligt op 100 m 
van het hotel met gras, tegels en rotsplateaus. Bij het hotel en in de nabije omgeving is er mogelijkheid om te sporten: o.a. tennis, tafeltennis, 
minigolf, volleybal, waterfietsen, fietsen (tegen betaling).

Extra: uitgebreid animatieprogramma met o.a. ochtendgym en ’s avonds: live muziek en diverse showprogramma’s.
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HOTEL MATERADA***

Poreč • 12 dagen

GRATIS
Royal Class

FIRST
Class


