
POLYNESIA   

CHORVÁTSKO – ISTRIA – UMAG KATORO

Komplex Polynesia ponúka ubytovanie v štúdiách a apartmánoch v príjemnom prostredí borovíc popri morskom pobreží, v turistickom stredisku Katoro. 

Poloha: štúdiá a apartmány sú vzdialené od mora 200 - 300 
metrov v závislosti od typu apartmánu, asi 3 km od mesteč-
ka Umag, do ktorého premáva turistický vláčik. 

Hotel: recepcia, hlavná reštaurácia, reštaurácia s rýchlym 
občerstvením na pláži a snack bar na pláži, pizzéria, super-
market, vonkajší bazén so sladkou vodou pre dospelých i 
deti (ležadlá zdarma v obmedzenom počte). Wi-Fi a  inter-
netový kútik na recepcii zdarma. Trezor na recepcii za po-
platok, parkovanie v areáli  za poplatok (1 EUR/auto/deň). 
Animačné programy v období cca 22.5. - 9.9., denné športo-
vé aktivity pre dospelých, večerné zábavné programy, mini 
klub pre deti vo veku 5-12 rokov a detské ihrisko. Požičovňa 

bicyklov, tenisové kurty so školou tenisu, minigolf, v bez-
prostrednej blízkosti je  športový komplex s ihriskami na 
basketbal, hádzanú, futbal, volejbal, jazdecké centrum. 
Domáce zvieratá - malý pes povolený na vyžiadanie za po-
platok 16 € /deň (platba na mieste).  

Apartmány: staršie, štandardne zariadené štúdiá a  apart-
mány sú vybavené kuchynským kútom, SAT TV, telefónom, 
kúpeľňou so sprchou/WC, balkónom/terasou.  Štúdio/2+1 
– štúdio pre 3 osoby (cca 27 m2), má jednu obývaciu miest-
nosť s dvoma lôžkami a prístelkou (gauč); APP/2+1  – pre 
3 osoby (cca 30 m2), má 2-lôžkovú spálňu a obývaciu miest-
nosť s jedným lôžkom (gauč), APP/2+2 – pre 4 osoby (cca 37 

m2), má 2-lôžkovú spálňu a obývaciu miestnosť s dvoma lôž-
kami (rozťahovací gauč resp. kreslá), APP/2+3 - pre 5 osôb  
(cca  40 m2), má 2-lôžkovú spálňu a  obývaciu miestnosť 
s troma lôžkami (rozťahovací gauč resp. kreslá). 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere formou bufetu 
v centrálnej reštaurácii.

Pláž: čiastočne kamenistá pláž s upravenými plochami na 
slnenie (odporúčame obuv do vody), ležadlá a slnečníky 
za poplatok, plážový volejbal, vodné športy, sprchy na plá-
ži, v blízkosti pláž vyhradená pre domácich miláčikov aj pláž 
FKK.
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