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• každá 11. osoba ZDARMA
• skupinové ceny na míru
• 10% sleva za včasnou objednávku
• věrnostní slevy pro skupiny
• finanční bonus pro organizátora
• ceny již od 750,- kč / osoba / pobyt na 7 nocí 
• komfortní autobusová doprava
• nástupní a výstupní místa dle přání klienta
• luxusní **** kempy s kvalitním vybavením a zázemím 
• vhodné pro sportovní kolektivy, firemní a teambuildingové pobyty,
 školy, školky, organizované skupiny 
• možnost pojištění pobytu proti stornu zájezdu
• česky hovořící delegát v místě pobytu
• možnost navrácení 10% objednané kapacity bez storno poplatku
 ve lhůtě nejpozději 14 dnů před nástupem
• zájezdy pojištěné proti úpadku ck 

VÝHODY SPOLUPRÁCE S CHERRY TOUR: 

Poreč
Funtana ISTRIE

Vzdálenost z Prahy z Brna z Ostravy z Českých Budějovic

do Poreče 815 km 735 km 840 km 665 km

Platnost katalogu do odvolání. Tiskové chyby vyhrazeny.
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Kemp Zelena Laguna   |  Poreč

MOBILNÍ DOMY PREMIUM ADRIA
•  klimatizované prostorné 2ložnicové domy
•  8 x 4m s maximální kapacitou 4 dospělí + 2 děti
•  1. ložnice – manželská postel
•  2. ložnice – dvě samostatná lůžka
• denní místnost s plnohodnotnou kuchyní a možností přistýlky (až pro 2 osoby)
• SAT TV 
• nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice s mrazákem, plynový sporák
• 1 koupelna s WC
• zastřešená dřevěná terasa 2,5 x 7,5m s posezením a grilem 
• přikrývky a polštáře (povlečení za příplatek)
• celková kapacita 10 mobilních domů 

250m
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Kemp Zelena Laguna   |  Poreč

MOBILNÍ DOMY PREMIUM BIANCA
• klimatizované 2ložnicové domy
• 8 x 4m s maximální kapacitou 4 dospělí + 2 děti
• 1. ložnice – manželská postel
• 2. ložnice – dvě samostatná lůžka
• denní místnost s plnohodnotnou kuchyní a možností přistýlky (až pro 2 osoby)
• SAT TV
• nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice s mrazákem, plynový sporák
• 2 koupelny s WC
• zastřešená dřevěná terasa 2,5 x 5m s posezením a grilem
• přikrývky a polštáře (povlečení za příplatek)
• celková kapacita 11 mobilních domů

250m
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Kemp Zelena Laguna   |  Poreč

MOBILNÍ DOMY PREMIUM JADE
•  klimatizované 2ložnicové domy
•  8 x 4m s maximální kapacitou 4 dospělí + 2 děti
•  1. ložnice – manželská postel
•  2. ložnice – dvě samostatná lůžka
• denní místnost s plnohodnotnou kuchyní a možností přistýlky (až pro 2 osoby)
• SAT TV
• nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice s mrazákem, plynový sporák
•  2 koupelny s WC
• zastřešená dřevěná terasa 2,5 x 5m s posezením a grilem
• přikrývky a polštáře (povlečení za příplatek)
• celková kapacita 5 mobilních domů 

250m
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MOBILNÍ DOMY PREMIUM MAGNOLIA
•  klimatizované 2ložnicové domy
•  8 x 4m s maximální kapacitou 4 dospělí + 2 děti
•  1. ložnice – manželská postel 
•  2. ložnice – dvě samostatná lůžka
• denní místnost s plnohodnotnou kuchyní a možností přistýlky (až pro 2 osoby)
• SAT TV 
• nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice s mrazákem, plynový sporák
• 2 koupelny s WC
• zastřešená dřevěná terasa 2,5 x 7m s posezením a grilem
• přikrývky a polštáře (povlečení za příplatek)
• celková kapacita 10 mobilních domů 

Kemp Bijela Uvala   |  Poreč

150-350m
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MOBILNÍ DOMY COMFORT CAPRI
• klimatizované 3ložnicové domy
• 8 x 4m s maximální kapacitou 4 dospělí + 3 děti
• 1. ložnice – manželská postel 
• 2. ložnice – dvě samostatná lůžka
• 3. ložnice – dvě lůžka (včetně patrového lůžka) 
• SAT TV 
• denní místnost s plnohodnotnou kuchyní a možností přistýlky (až pro 2 osoby)
• nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice s mrazákem, plynový sporák
• 1 koupelna s WC
• zastřešená dřevěná terasa 15-21m2 s posezením a venkovnim grilem
• přikrývky a polštáře (povlečení za příplatek)
• celková kapacita 9 mobilních domů

Kemp Bijela Uvala   |  Poreč

150-350m
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MOBILNÍ DOMY COMFORT ELBA
•  klimatizované 2ložnicové domy
•  8 x 3m, s maximální kapacitou 4 dospělí + 2 děti
•  1. ložnice – manželská postel
•  2. ložnice – dvě samostatná lůžka + 1 patrové lůžko
• denní místnost s plnohodnotnou kuchyní a možností přistýlky (až pro 2 osoby)
• SAT TV
• nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice, velká lednice s mrazákem, plynový sporák
• 1 koupelna s WC
• zastřešená dřevěná terasa 2,5 x 5m s posezením a grilem
• přikrývky a polštáře (povlečení za příplatek)
• celková kapacita 5 mobilních domů 

Kemp Zelena Laguna   |  Poreč

250m
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KARAVAN LUX
• klimatizované karavany
• vybavené pro pobyt 4 až 5 osob 
• stanová předsíňka s vybavenou kuchyňkou
• přístřešek s posezením a venkovním grilem
• lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba, vařič, rychlovarná konvice,
 nádobí (nerez, sklo, porcelán)
• přikrývky a polštáře (povlečení za příplatek)
• elektrická přípojka 220 V
• cenově zvýhodněná 5. osoba na přistýlce 
• celková kapacita 14 karavanů 

Kemp Bijela Uvala   |  Poreč

150-350m
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Kempy Bijela Uvala **** a Zelena Laguna **** patří k nejvyhledávanějším na Istrii. Oba kempy zachovávají 
vysoký **** standard nabízených doprovodných služeb. Kempy se pyšní mnoha oceněními, přičemž v roce 2022 
obdržel kemp Zelena Laguna prestižní ocenění německého autoklubu ADAC SUPERPLATZ 2022 za čistotu 
a udržované prostředí, přívětivý personál, vysoký standard poskytovaných služeb, kvalitu sanitárních zařízení, 
nabídku restauračních zařízení, animací a také za čistotu a udržovanost pláží.  

Nespornou výhodou obou kempů je možnost volného průchodu ubytovaných hostů oběma kempy a tedy 
možnost využití pláží, bazénů a sportovišť obou kempů včetně všech doprovodných služeb. 

Oba kempy jsou vybaveny kvalitními sanitárními zařízeními, bazénovými světy, půjčovnami člunů, šlapadel, 
jízdních kol, vodních skútrů, minigolfem, dětskými hřišti a dalšími sportovišti. 

Zdravotní středisko včetně stomatologie se nachází v místě. 

Ubytovaní hosté mohou využívat přírodních i upravených pláží (oblázky, skály, s pozvolným i strmějším vstupem 
do moře). Pláže kempu Bijela Uvala jsou nositeli tzv. Blue Flag - Modrá vlajka (ocenění čistoty pláží).

STRAVA: chorvatská polopenze nebo plná penze dovážená do kempu cateringovou společností (za poplatek, 
vzorový jídelníček je možno předložit na vyžádání).

Kemp Bijela Uvala   |  Kemp Zelena Laguna 
Poreč  |  ISTRIE – ISTRIJSKÝ POLOOSTROV

• Bazénové komplexy
 vč. plaveckého bazénu
• Špičkové vybavení pro sport (stolní tenis, 
 beach voleyball, antukové tenisové kurty, 
 fotbalové hřiště, vodní lyžování,
 tělocvična, fitcentrum)
• Cyklostezky vhodné i pro in-line 
• Velký výběr atraktivních fakultativních
 lodních výletů (Poreč, Vrsar, Benátky,
 fish-picnic, lodní výlet za pozorováním
 delfínů SUNSET a další)
 Kompletní informace obdržíte v CK
 nebo u delegátů CHERRY TOUR 
• Aquapark AQUACOLORS se nachází
 pouhé 2 km od kempu – zvýhodněné
 vstupné pro skupiny

VÝHODY DESTINACE

Kemp Bijela Uvala Kemp Zelena Laguna
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Istrijské letovisko Funtana se nachází mezi středisky Vrsar a Poreč a náleží k nejjižnější části 
porečské turistické aglomerace. Funtana je turisty vyhledávána zejména pro možnosti strá-
vení klidného pobytu na jadranském pobřeží, přičemž nabízí velmi dobrou dostupnost blíz-
kých vyhledávaných turistických center a výletních cílů.
V minulosti byla Funtana známá pro své sladkovodní prameny, v posledních letech nabývá 
na popularitě u turistů a dnes patří k oblíbeným chorvatským letoviskům. Ve Funtaně se také 
nachází jediný DinoPark v Chorvatsku, lokalita tak patří k atraktivním výletním cílům zejména 
rodin s dětmi.

Funtana
ISTRIJSKÝ POLOOSTROV

PLÁŽE
• Fuente beach cca 550 m
• Polidor beach, beach Funtana cca 1,1 km 
• na pláži se nachází sprchy i WC, krytý bar s občerstvením, volejbalové hřiště
• je zde pláž pro děti a také prostor pro psy
• na pláži jsou k dispozici lehátka se slunečníky (za poplatek)
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APARTMÁNOVÝ DŮM JASMINE
Apartmány Jasmine prošly v r. 2022 náročnou rekonstrukcí. 
Moderně vybavené, nově zrekonstruované prostorné apartmány pro 4 – 6 osob. 
Nabízí příjemně a vkusně zařízené ubytování. 
Apartmánový dům disponuje apartmány A, B, C (max pro 4 osoby)
a apartmánem D (max pro 6 osob). 

• samostatná ložnice s manželskou postelí
• obývací pokoj s rozkládací pohovkou (pro 2 osoby)
• vybavený kuchyňský kout v obývací části
• koupelna s WC
• klimatizace 
• SAT TV
• terasa s posezením
• povlečení, ručníky
• Wi-Fi

Funtana

DOPORUČUJEME
I PRO MENŠÍ KOLEKTIVY

550m
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FAKULTATIVNÍ VÝLETY 
ROVINJ, perla Istrie
Pro svou malebnost, fotogeničnost a architektonické památky 
je Rovinj právem považován za jeden ze symbolů Istrie, který by 
si žádný návštěvník istrijského poloostrova neměl nechat ujít. 
Nezaměnitelný ráz města tvoří zejména centrum středověké-
ho typu s nejvýraznější dominantou celého města, kostelem 
Sv. Eufemie se zvonicí. Zvonice je veřejnosti přístupná a nabízí 
návštěvníkům nezapomenutelné výhledy do okolí. 
Procházky kouzelnými uličkami, všudypřítomná charakteristická 
atmosféra Itálie, obchůdky, galerie, kavárny a cukrárny, tím vším 
si Rovinj uchovává své genius loci. 
Po druhé světové válce se město stalo centrem umělců, ulice 
Carera je vydlážděná mramorem a lemovaná výlohami typic-
kých obchůdků. V  kostelíku sv. Karla Boromejského z roku 1660 
se dnes nachází umělecký ateliér. 
Výlet do jednoho z hlavních symbolů istrijského ostrova patří 
k nejžádanějším výletům v Poreči. 
Do Rovinje se můžete vypravit také lodí s panoramatickou plav-
bou Limským fjordem. Bližší informace obdržíte v místě pobytu 
u delegátů CHERRY TOUR. 

NÁRODNÍ PARK BRIJUNI
Celodenní výlet za nedotčenou přírodou,
antickými památkami, ale také za letním sídlem J.B.Tita
Souostroví Brijuni se skládá ze 14 neobydlených ostrovů a os-
trůvků, přičemž dnes jsou pouze pro organizované skupiny pří-
stupné dva největší ostrovy – Veli a Mali Brijun. Brijuni bylo vy-
hlášeno národním parkem v r. 1983. Veli Brijun nabízí možnost 
projížďky elektrickým turistickým vláčkem s návštěvou Safari 
parku s cizokrajnými zvířaty, mimo jiné mohou návštěvníci obdi-
vovat až 680 druhů rostlin a 200 druhů ptáků. Z období 2. stol. 
př.n.l. se okolo zátoky Verige dochovaly pozůstatky antických vil 
–  letních sídel bohatých Římanů. Brijuni bylo sídlem dřívějšího 
jugoslávského prezidenta J.B.Tita, který si zdejší oblast zamiloval 

pro nedotčenou faunu a floru. Dnes je Veli Brijuni mimo turismus 
využíván i pro konání významných konferencí Chorvatska s vel-
vyslanci z jiných zemí. 
Brijuni tvoří tyto ostrovy: Veli Brijun (národní park), Sveti Jero-
lim (vhodné ke koupání), Vanga (známé Titovo sídlo), Mali Brijun 
(Ulyssesovo divadlo), Kozada, Vrsar, Gaz, Pusti Otok, Galija, Obl-
jak, Grunj, Supin, Sveti Marko, Supinić.
Láká Vás nedotčená příroda, ale také historie a výstava „Tito 
na Brijunech“? Pak neváhejte, dozvíte se spoustu možná i pře-
kvapivých informací spjatých s bývalým jugoslávským prezi-
dentem. Bližší informace obdržíte v místě pobytu u delegátů 
CHERRY TOUR.

Foto Matej Rukavina
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FISHPICNIC
celodenní výlet s koupáním v Limském fjordu 
Nejoblíbenější fakultativní výlet za koupáním s obědem na lodi 
je hitem každé sezóny. Lodí se přepravíme z Poreče do malebné 
Rovinje. Oběd je zajištěn na lodi spolu s občerstvením (uvítací 
drink / nealko / víno / rakija). Příjemné osvěžení Vám dodá kou-
pání z lodi v Limském fjordu. 
Limský záliv je chráněnou přírodní rezervací, kam mají přístup 
pouze turistické lodě na prohlídkové plavby. Limský záliv je oblí-
benou destinací turistů, kteří sem přijíždějí za přírodou, krásnými 
výhledy a také příznivcům koupání.  
Vydejte za báječným dobrodružství a užijte si lodní výlet s mož-
ností koupání a nádhernými výhledy na přírodní krásy Limské-
ho fjordu. Bližší informace obdržíte v místě pobytu u delegátů 
CHERRY TOUR.

VRSAR – LODNÍ VÝLET 
Odpolední / podvečerní lodní výlet do malebného městečka 
Vrsar, dříve rybářského městečka s ideální polohou k Limskému 
fjordu. Dnes patří Vrsar k vyhledávaným výletním cílům zejména 
pro svou fotogeničnost díky bohatým borovicovým lesům, členi-
tosti pobřeží a průzračným modrým zátokám. Vrsar zároveň patří 
k nejoblíbenějším turistickým letoviskům na Istrii. 
V ceně výletu jsou zahrnuty nápoje na palubě lodi (nealko, víno, 
rakija). 
Výlet s překrásnými výhledy na členité pobřeží, malebný Vrsar 
s kulisou průzračného moře a navrch jistě spousta krásných fo-
tek! Bližší informace obdržíte v místě pobytu u delegátů CHERRY 
TOUR. ZA POZNÁNÍM DO BENÁTEK

Z Istrie na skok do Benátek? Dopřejte si výlet za poznáním, histo-
rickými skvosty a vychutnejte pravou pulzující italskou atmosfé-
ru. Projížďka na gondolách, skrytá romantická zákoutí, prohlídka 
historického jádra města se světoznámým náměstím Sv. Marka, 
neodmyslitelné renesanční památky a samozřejmě nákup tradič-
ních italských suvenýrů. 
Z celodenního výletu si odvezete nezapomenutelné zážitky, 
nekonečné množství fotek a zřejmě také množství suvenýrů, 
kterým jistě při návštěvě Benátek neodoláte. Bližší informace ob-
držíte v místě pobytu u delegátů CHERRY TOUR.

PODVEČERNÍ VÝLET PLACHETNICÍ
Úžasný a originální zážitek z dovolené Vám přináší možnost 
podvečerního výletu plachetnicí podél porečské riviéry. Posádka 
plachetnice Vám ráda zajistí platbu dle Vašich představ, včetně 
malého občerstvení. 
Výlet je ideální pro menší skupiny do 12 osob.
Na super zážitky z plavby plachetnicí podél překrásného pobře-
ží Istrie budete jistě dlouho vzpomínat. Vydejte se vstříc dobro-
družstvím pod plachtami skutečné jachty! Bližší informace obdr-
žíte v místě pobytu u delegátů CHERRY TOUR.

PODVEČERNÍ LODNÍ VÝLET
ZA DELFÍNY        
Lodní výlet kolem Poreče za delfíny při západu slunce nabízí 
možnost skloubit jedny z nejlepších věcí na Istrii – ochutnávku 
vína či rakije a zahlédnout delfíny na moři na vlastní oči. Navíc 
s nezapomenutelnými panoramatickými výhledy na pobřeží Istrie.
Výlet za delfíny skákavými (Tursiops truncatus) je organizován 
do míst častého a obvyklého výskytu delfínů. Mimo delfínů tak 
mohou návštěvníci zhlédnout úžasné výskoky nad vodní hladinu 
a také zaslechnout zvukové signály, kterými se delfíni dorozu-
mívají. 
Orientační doba výletu cca 18:00 – 20:30 hod.
Dopřejte si úžasný zážitek a vydejte se s námi za delfíny! Bližší 
informace obdržíte v místě pobytu u delegátů CHERRY TOUR.
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