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Hotelsko naselje  MORENIA All Inclusive Resort se nahaja ob plaži v naselju Podaca . 
Hotelsko naselje Morenia je sestavljeno iz centralne zgradbe ( restavracija all inclusive bar), 
devetih depandans in hotelske zgradbe. V depandansah ni dvigala. Sobe se nahajajo v 
depandansah. V resotru so na voljo tudi mini market, bankomat, možnost najema 
avtomobila in igrala na vodi. 
 
Podaca je turistično središče, ki se nahaja na južnem delu Makarske riviere in je le 35km 
oddaljeno od Makarske in od  kraja Brela  49 km. Podaca je turistično naselje brez pravega 
središča na južnem delu Makarskega primorja, ki leži pod gorskim masivom planine Rilić. 

 
Lokacija: Podaca, Makarska Riviera 
Plaža: 20m, prodnata in betonirana 
Bazen: manjši zunanji bazeni s sladko vodo 
Storitev: all inclusive 
Klimatizirano: da 
Internet: brezplačen wifi 
Parkirišče: brezplačno parkirišče do zasedbe mest 
Ostalo: hotelsko naselje renovirano v letu 2018 (hotelska zgradba in 9 depandans). 
Recepcija dela 24 ur na dan, bankomat v naselju. 
 

 
 
 



 
 

 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi: TWC  T SAT TV SEF F S KL STANDARD  438,00  € 
Soba:(dvoposteljna soba,tuš, WC, telefon, satelitska televizija, sef, mini bar, sušilec, klima)  
 
 
 
 
Paketna cena po osebi vključuje: 

1. Prevoz z  avtobusom po hrvaški avtocesti do Podace in nazaj 

2. Namestitev v sobah hotelskega naselja MORENIA *** ( tuš, WC, telefon, satelitska 
televizija, sef, mini bar, sušilec, klima) 

3. 7 x ALL INCLUSIVE v Hotelskem naselju  MORENIA *** 
- samopostežni zajtrk z vključenimi hladno - toplimi napitki  
- samopostežno kosilo in večerja z neomejeno pijačo (sokovi, pivo, vino),  
- popoldanski prigrizki od 16.-17. ure (kava, čaj, piškoti, slani prigrizki) 
- all inclusive bar od 10. – 24. ure ( izbrane alkoholne in brezalkoholne pijače) 
- koriščenje fitnessa in treh zunanjih bazenov (infinity, fun in otroški bazen)  
- senčniki in ležalniki na bazenu (do zasedbe mest) 
- brezplačen wifi 
4. brisače za bazen in plažo 
5. hotelski animacijski program za otroke in odrasle 

 
 
DOPLAČILO: 

1. enoposteljna soba  30,00  € na osebo na noč ( 210,00€) 

2. turistična taksa   1,70  € na osebo na dan (11,90€) 

3. odpovedni riziko 15,00  € na osebo- ENOTNA ZNIŽANA CENA NA OSEBO 

 

Vsak potnik je zavarovan za primer odpovedi aranžmaja, če nastopi: 

 Smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja; 

 Hujša nesreča ali smrt ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča potovanje. 

 

Višina vplačila za zavarovanje škodnega dogodka znaša 5% vrednosti celotnega 

aranžmaja.Če imate vplačan odpovedni riziko vam v primeru stornacije vrnemo 

vrednost celotnega aranžmaja, v kolikor odpovednega rizika nimate nosite stroške 

stornacije po splošnih pogojih. 

 
RELAX TURIZEM D.D. 

              Nevenka Švener  


