
DELFIN hotel ZDUS d.o.o. Izola, Tomažičeva 10, 6310 Izola, Slovenija 
T: 05/ 6607 000, rezervacije@hotel-delfin.si, www.hotel-delfin.si 

 

 

 

 

POSEBNA PONUDBA ZA ČLANE ZVEZE 

VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

Spoštovani člani, 

dovolite, da vam predstavimo ponudbo hotela Delfin*** iz Izole. Hotel  leži tik ob morju, 10 minut hoda do 

starega mestnega jedra Izole. V notranjih bazenih je morska voda segreta na 30 oziroma 33°C, na voljo je 

tudi zunanji bazen. Predvsem, pa je pri nas veselo tudi ob večerih, ko zapojemo in zaplešemo. 

Cena vključuje:  

• Polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja, izbira med tremi meniji pri kosilu) 

• Pijača dobrodošlice 

• Prost vstop v bazene z ogrevano morsko vodo 

• Jutranja telovadba v bazenu ali na prostem, popoldanska telovadba v bazenu 

• Izposoja krogel za balinanje, uporaba ruskega kegljišča, izposoja palic za nordijsko hojo… 

• Ob petkih in sobotah ste vabljeni na ples z živo glasbo 
 

Termin 
Februar 

December 

Marec 

November 

April 

Oktober 

24.4. do 

31.5.2015 

1.6. do 

15.7.2015 

16.7. do 

16.8.2015 

17.8. do 

27.9.2015 

polpenzion 32,30 EUR 34,20 EUR 37,05 EUR 39,90 EUR 43,70 EUR 49,40 EUR 43,70 EUR 

Cene veljajo na osebo v dvoposteljni sobi. Doplačila: turistična taksa, polni penzion (5 EUR/dan), enoposteljna soba 

(11 EUR/dan).  V ceni je že upoštevan dogovorjen popust za člane vašega društva. 

Otroški popusti pri bivanju z 2 odraslima osebama: otroci do vključno 6. leta starosti bivajo brezplačno, otroci od 7. 

do vključno 12. leta imajo 50% popusta. V času poletnih šolskih počitnic, jesenskih in zimskih en otrok do vključno 12. 

leta v sobi z dvema odraslima osebama biva brezplačno. 

K nam lahko pridete s prevozom v lastni režiji, lahko pa se odločite za vlak in mi bomo poskrbeli za brezplačni prevoz 

med železniško postajo v Kopru in hotelom v Izoli.  

Opomba: v primeru, da ste člani zveze/združenja hkrati tudi člani društva upokojencev v okviru zveze ZDUS, se lahko 

odloči bodisi za koriščenje popusta za člane DU (ta popust ne pripada ostalim sopotnikom, če niso tudi sami člani 

DU), ali popust namenjen članom zveze/združenja in njihovim sopotnikom. Član se odloči za njemu bolj ugodno 

ponudbo. 

 

Več informacij:  05/ 660 7 559 ali e- mail naslov: prodaja@hotel-delfin.si 


