
Hotel Delfin in PZDU Gorenjske vabita člane gorenjskih 

društev upokojencev na letovanje v hotel Delfin v Izolo 

z brezplačnim prevozom 

TERMIN: 1. 2. 2023 – 8. 2. 2023 

 

Cena za 7x polpenzion v dvoposteljni sobi znaša 337,05 € + turistična taksa 

 
Cena velja na osebo, za upokojence – člane DU s plačano članarino. 

V ceni je že vključen 10% popust za člane. 

 

Doplačila na dan: polni penzion 6,30 €, enoposteljna soba 12,60 €, turistična taksa 2,00 €. 
 

Cena za 7x polni penzion v dvoposteljni sobi znaša 381,15 € + turistična taksa 14,00 €. 

Cena za 7x polni penzion v enoposteljni sobi znaša 469,35 € + turistična taksa 14,00 €. 

Cena za 7x polpenzion v enoposteljni sobi znaša 425,25 € + turistična taksa 14,00 €. 

 

 Popusti: otroški popusti pri bivanju z dvema odraslima osebama: otroci do vključno 5. leta 

bivajo brezplačno, otroci od 6. leta do vključno 11. leta imajo 50% popusta. 
 

Na dan prihoda je soba na razpolago od 13.00 ure dalje. Na dan odhoda je potrebno sobo zapustiti do 

10.00 ure. Prvi dan je za vse goste prvi obrok kosilo. Ostale obroke bodo gostje sporočili na recepciji, 

sprememba obroka hrane dan prej na recepciji. 

 

HOTELSKE STORITVE BOSTE PLAČALI NA RECEPCIJI HOTELA. 

 

ODHOD AVTOBUSA DNE 1. 2. 2023: 

- Avtobusna postaja Škofja Loka ob 9.30 uri 

- Postajališče hotel Creina Kranj ob 9.50 uri 

 

ODHOD AVTOBUSA DNE 8. 2. 2023 OB 10.00 URI 

 

Prijave zbiramo do 9. januarja 2023, oziroma do zapolnitve prostih sob, na elektronski naslov: 

lidija.malovrh@gmail.com ali po pošti na naslov: Lidija Malovrh, Zlato polje 2d, 4000 Kranj. 

Dodatne informacije dobite na tel. Št.: 031 547 712 (Lidija Malovrh). 
 

Na prijavnici so obvezni podatki: naziv društva, ime in priimek, naslov, telefonska številka, način 

prevoza (lastni, avtobusni) datum, podpis. 
Prijavnico dobite v društveni pisarni! 
 

PRIJAZNO VABLJENI! 

 

 

 

Komisija za turizem:                                                                  Predsednik PZDU Gorenjske: 

Danica Mandeljc                                                                                     Robert Plavčak 
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