
IMPERIAL GREEN   

CHORVÁTSKO – VODICE

Depandans Imperial Green je súčasťou hotelového komplexu Imperial. Celý komplex je situovaný v krásnom píniovom parku, v tesnej blízkosti kamienkovo-štr-
kovej pláže v pokojnej časti obľúbeného strediska Vodice. Centrum mesta s množstvom barov, reštaurácií, kultúry a zábavy je vzdialené približne 1 km.

Poloha: 50 m od pláže a 100 m od hotela Imperial, v pínio-
vom háji, na okraji vyhľadávaného rušného letoviska Vodice.

Hotel: Hotelový komplex tvorí  hlavná budova hotela 
Imperial, vilky  a depandansy Green a Blue. V hlavnej bu-
dove  hotela Imperial je  k dispozícii recepcia s trezorom 
zdarma, výťah, hlavná reštaurácia, reštaurácia  á la carte, 
kaviareň, aperitív bar s terasou, obchod so suvenírmi, TV 
miestnosť, fitness, slnečná terasa s barom, snack bar a fast 
food na pláži. Pred hotelom Imperial a  pri depandanse 
Blue bazén so sladkou vodou pre deti a dospelých, ležadlá 
pri bazéne zdarma  (v obmedzenom počte). Počas letnej 

sezóny animačné programy pre deti (15.6.-15.9.). a detský 
miniklub. Spoločné priestory hotela Imperial sú klimatizo-
vané s možnosťou pripojenia na Wi-Fi zdarma. Hostia môžu 
využívať všetky služby hotela Imperial. Parkovanie v  areáli 
hotela za poplatok 6 €/deň/auto (platba na mieste). 

Izby: v depandanse Green - klimatizované 2-lôžkové izby 
(17,40 m2), možnosť prístelky, vhodná pre dieťa (rozťaho-
vacie lôžko 75 cm x 184 cm vo výške 11 cm), prístelka pre 
dospelú osobu v obmedzenom počte izieb (rozťahovacie 
lôžko 80 cm x 190 cm), sprcha/WC, SAT TV, telefón, Wi-Fi 
pripojenie (zdarma), balkón, klimatizácia môže byť mobilná 

alebo pevná,. Detská postieľka do 2,99 r. - 8 EUR/deň (plat-
ba na mieste).

Stravovanie: raňajky a večere  podávané formou bufeto-
vých stolov v hlavnej reštaurácii hotela Imperial.

Pláž: kamienkovo-štrková s pozvoľným vstupom do mora. 
Na pláži tobogan, detské ihrisko, stolný tenis, tenisové kurty 
a ponuka vodných športov za poplatok.
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