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Opstapplaatsen: B
Niet inbegrepen: verblijftaks ter plaatse te betalen

Toeslag per persoon
12d/9n

1 kind tem 3 j + 2 volw. GRATIS

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,95

Prijs per persoon in all inclusive

Afreisdata Premium 
2-pers. kamer 

zeezijde
1-pers. kamer

1 kind van 4 tem 13 j 
+ 2 volw. in Premium kamer 

zeezijde

1 kind van 14 tem 17 j 
+ 2 volw. in Premium kamer 

zeezijde

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

24 juni 23  € 1210  € 1469  € 660  € 952 

03 juli 23  € 1316  € 1600  € 705  € 1024 

12 juli 23  € 1342  € 1636  € 717  € 1044 

21 juli 23  € 1362  € 1665  € 727  € 1060 

30 juli 23  € 1385  € 1687  € 727  € 1060 

08 aug 23  € 1354  € 1645  € 712  € 1036 

17 aug 23  € 1227  € 1483  € 654  € 943 

26 aug 23  € 1059  € 1269  € 570  € 808 

04 sep 23  € 924  € 1098  € 503  € 701 

13 sep 23  € 924  € 1098  € 503  € 701 

Ligging: het hotel Aurora is het eerste milieuvriendelijke hotel van Kroatië. Het is rustig gelegen, vlak aan het strand.  Het centrum van Umag 
ligt op 2,5 km van het hotel.

Algemene info: 306 kamers, 4 verdiepingen. Meertalige medewerkers en de meeste kredietkaarten worden aanvaard.

Voorzieningen: lift, receptie, restaurant, beachbar, souvenirwinkeltje, gratis wifi, 2 buitenzwembaden waarvan 1 voor kinderen, zonneterras 
met gratis ligstoelen en parasols, handdoekenservice (mits waarborg).

Kamers: alle kamers (1-3 pers.) beschikken over een badkamer met bad/douche, toilet, haardroger, airco, tv, gratis kluis, telefoon, gratis wifi 
en balkon. Enkel de twee- en driepersoonskamers (premium) zijn gelegen aan de zeezijde.  Aangepaste kamers voor mindervaliden mogelijk 
op aanvraag.

Maaltijden: alle maaltijden (ontbijt, middag- en avondmaal) worden geserveerd onder de vorm van buffetten inclusief water, wijn, bier en 
frisdrank, show cooking.

Kinderen: kinderbedje (op aanvraag), kinderzwembad en miniclub in hoogseizoen.

Sport & Ontspanning: buitenzwembad,  diverse (water)sportactiviteiten zowel aan het hotel als in de omgeving. Gratis fietsverhuur (na 
reservatie).  Regelmatig avondanimatie voor jong en oud.

ALL INCLUSIVE: (begint vanaf de dag van aankomst met het middagmaal en eindigt de dag van vertrek met het ontbijt):
• Alle maaltijden (ontbijt, middag- en avondmaal) worden geserveerd onder de vorm van buffetten inclusief water, frisdrank, huiswijn en bier.
• Vrije consumptie van 11u00 tot 17u00 van diverse snacks/kleine gerechten aan de poolbar.
• Vrije consumptie van 10u00 tot 23u00 van mineraalwater, frisdrank, koffie, thee, wijn, bier en andere plaatselijke alcoholische dranken.
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HOTEL AURORA****

Umag • 12 dagen
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