
Hotel Delfin in PZDU Gorenjske vabita člane gorenjskih društev 

upokojencev na letovanje v hotel Delfin v Izolo  

z brezplačnim prevozom 

 

TERMIN: 2. 3. 2022 - 9. 3. 2022 

 

Cena za 7 nočitev s polpenzionom znaša 327,60 € + turistična taksa  
 

Cena: velja na osebo v dvoposteljni sobi 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 €, TT po veljavnem občinskem 

odloku.  

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

bivajo brezplačno, otroci od 6. 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. 

 

POMEMBNO OBVESTILO:  

- Za prijavo v hotel in vstop na avtobus je potrebno pisno potrdilo, s katerim izkazujete, da 

izpolnjujete pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani – uradni antigenski test, ki ni starejši od 

48 ur). Brez potrdila prijava v hotel ni možna. 

- Dosledna in pravilna uporaba maske (kirurška oziroma FFP2 maska). 

- Vzdrževanje vsaj 1,5 m medsebojne razdalje vedno kadar je to mogoče. 

- Redno umivanje in razkuževanje rok. 

- V primeru slabega počutja naj gostje ostanejo v sobi in o tem obvestijo organizatorja. 

 

PRIPOROČILO: 

Če ste cepljeni ali preboleli pred odhodom doma opravite antigenski test za samotestiranje in 

se prepričate, da na pot odhajate zdravi. Hitri antigenski test za samotestiranje prinesite s sabo 

in test opravite pred odhodom domov. Hitre antigenske teste za samotestiranje lahko kupite v 

lekarni. 

  

HOTELSKE STORITVE BOSTE PLAČALI NA RECEPCIJI HOTELA. 

O  KRAJU IN URI ODHODA AVTOBUSA BOSTE OBVEŠČENI PO TELEFONU. 

 

Prijave zbiramo do 4. februarja 2022, 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: ime in priimek, naslov, telefonska številka, naziv društva, način 

prevoza (lastni, avtobusni), datum, podpis.  

 

PRIJAZNO VABLJENI! 

 

 

Komisija za turizem:                                                             Predsednik PZDU Gorenjske: 

Danica Mandeljc                                                                              Robert Plavčak 

mailto:lidija.malovrh@gmail.com

