
NARCIS      

CHORVÁTSKO – ISTRIA – RABAC

Hotelový komplex pozostáva zo zrekonštruovaných hotelov Narcis, Hedera a Mimosa/Lido Palace. Nachádza sa neďaleko letoviska Rabac, v zálive Maslinica. 
Ak hľadáte dovolenku plnú oddychu, panenskej prírody, bohatého kultúrneho vyžitia a historických pamiatok, hotel Narcis Vás určite nesklame.

Poloha: hotel Narcis leží asi 200 m od pláže, približne 
500 m od letoviska Rabac a 5 km od starobylého mesteč-
ka Labin. Spojenie s centrom Rabacu je možné turistickým 
vláčikom. 

Hotel: klimatizované spoločenské priestory, recepcia, 
reštaurácia a aperitív bar. Wi-Fi pripojenie v  celom hote-
li zdarma, Štyri vonkajšie bazénové komplexy so sladkou 
vodou pre dospelých aj deti, ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma (obmedzený počet),  v komplexe  dva kryté ba-
zény (jeden s morskou a jeden so sladkou vodou - funkč-
né iba v mimosezóne), fitness (zdarma), OLIVE GARDEN 
SPA WELLNESS CENTRUM v htl. HEDERA (za poplatok), 

reštaurácie a´la carte, grill bar, bezplatné parkovanie, detské 
animácie v miniklube (6-12 rokov), večerné animácie pre 
dospelých. 

Izby: moderné, klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek pre deti (rozťahovacie lôžko),-
majú balkón orientovaný na morskú stranu, kúpeľňu s WC, 
sušič na vlasy, trezor, telefón, SAT TV a chladničku. 

Stravovanie: polpenzia raňajky a večere formou bufeto-
vých stolov, jeden nápoj k večeri v cene (voda, 0,2l víno, 0,2l 
pivo alebo 0,2l nealko), služby ALL INCLUSIVE  v termínoch 
05.06. - 09.09.

ALL INCLUSIVE za doplatok zahŕňa: raňajky, obed a ve-
čera – formou bufetu, počas podávania obeda a večere 
čapované nápoje (voda, víno, pivo, nealko) • 10:00-22:00 
čapované nápoje (voda, víno, pivo, nealko a miestne tra-
dičné alkoholické nápoje) • 15:00-17:00 popoludňajší 
snack (káva, zmrzlina, dezerty, sendviče, mini pizza a pod.) 
• športové aktivity (podľa dostupnosti) – tenis/1hod., mini-
golf/1hod., fitness, sauna (v htl. Mimosa).

Pláž: štrkovo-kamenistá s pozvoľným vstupom do mora, 
vhodná aj pre malé deti. Ležadlá a slnečníky na pláži za 
poplatok.
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