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POSLOVALNICE #NEostanidomaA-Ž

Ajdovščina, Tovarniška 2a, 05 368 1100

Celje, Citycenter, 03 425 4630

Celje, Stanetova 20, 03 425 4640

Domžale, Ljubljanska 81, 01 230 9448

Koper, Pristaniška 41, 05 662 2590

Kranj, Glavni trg 20, 04 201 8120

Ljubljana, Aleja, 01 520 6772  NOVO

Ljubljana, Citypark, 01 520 6766

Ljubljana, Slovenska 47, 01 234 2155

Ljubljana, Slovenska 30, 01 241 7621

Maribor, Europark, 02 330 0915

Maribor, Glavni trg 19c, 02 220 8022

Murska Sobota, Slovenska 52, 02 521 4192

Nova Gorica, Delpinova 11, 05 330 4250

Novo mesto, Rozmanova 3, 07 373 7444

Ptuj, Slomškova 5, 02 749 3282

Slovenj Gradec, Ronkova 4, 02 229 8144

Velenje, Kidričeva 1, 03 898 4474

Letalske karte

Klicni center

Ljubljana, Slovenska 47, 01 234 2160 

Maribor, Glavni trg 19c, 02 220 8036 

Telefonske rezervacije: 02 220 8044

SONCHEK.com

ODLIČNOST IN ZANESLJIVOST

Sestavni del ponudbe so Splošni pogoji, objavljeni na www.sonchek.com/splosni-pogoji in so na voljo v poslovalnicah.
Za odjavo pišite na marketing@sonchek.com ali pokličite 02/22 080 18. Velja za rezervacije do 31.7.

NIKOLI VEČ TAKO IDILIČNO
Vsi, ki ostajate sproščeni in brez pomislekov glede Jadrana, boste 
najbrž doživeli najlepše počitnice »ever«! Dnevno dobivamo pohvale 
naših gostov glede prijaznosti, praznih plaž, čistoče … 

TUDI KRAJŠA BIVANJA – SKOK NA MORJE ČEZ VIKEND
V večini naših ponudb je možnost krajšega bivanja, kar pomeni, da si 
boste lahko dali duška na morju tudi za samo 2 dni. 

NADALJUJEMO Z AVTOBUSNIMI PREVOZI V DALMACIJO
Naši avtobusi so vsak teden na poti že od začetka junija. Seveda v 
skladu z aktualnimi varnostnimi ukrepi.

ZASEBNI APARTMAJI IN MOBILNE HIŠKE NA JADRANU
Med več tisoč apartmaji in številnimi mobilnimi hiškami lahko izbe-
rete na www.sonchek.com/jadran. Uporabite filtre, ki vam pomagajo 
do prave izbire. 
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Apartmaji in mobilne hiške ... 3-5
Od Istre do Južne Dalmacije ... 6-14
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foto: Špela Prijatelj, otok Lošinj, 28.6.2020
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NAJEM APARTMAJA ALI 
MOBILNE HIŠKE JE ZA 
NEKATERE POJEM SVOBODE 
IN  POČITNIC BREZ VSAKRŠNIH 
URNIKOV. RIBA IN SKLEDA 
SOLATE NA TERASI?

Moja mala

HIŠKA NA JADRANU

Biograd na Moru
MOBILNE HIŠKE V KAMPU SOLINE ****
julij  
Premium 112,50-134,25 €
Comfort Family 117-138 €

Zakaj? Zato: 
najem mobilne hiške za 4-6 oseb, vključena 
poraba vode, plina in električne energije, postelj-
nina, brisače, parkirno mesto
(Turistična taksa, enkratna prijava, varščina in 
končno čiščenje se doplačajo na recepciji. Priho-
di vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-121909) od 112,50 €

· TOP hiške!

Nerezine, otok Mali Lošinj
MOBILNE HIŠKE V KAMPU LOPARI ***
julij/avgust  107,95-136,00 €
september  51,20-101,60 €

Zakaj? Zato: 
najem hiške Comfort za 4-6 oseb, vključena  
poraba vode, parkirno mesto
(Turistična taksa, enkratna prijava, poraba plina in električ-
ne energije ter posteljnina se doplačajo na recepciji. Prihodi 
vsak dan, bivanje od min. 3 dni naprej. NS-131784)

od 51,20 €

Fažana
MOBILNE HIŠKE V KAMPU PINETA **
julij/avgust  107,95-141,10 €
september  46,75-61,20 €

Zakaj? Zato: 
najem mobilne hiške Galija za 4-6 oseb, vključena pora-
ba vode, plina in električne energije, posteljnina, brisače
(Turistična taksa, enkratna prijava, varščina in končno 
čiščenje se doplačajo na recepciji. Prihodi vsak dan, 
bivanje od min. 3 dni naprej. NS-130378)

od 46,75 € Cres, otok Cres
MOBILNE HIŠKE V KAMPU KOVAČINE ***
julij/avgust  142,00-173,00 €
september  55,00-89,20 €

Zakaj? Zato: 
najem hiške za 4 osebe, vključena poraba vode, elektrike, 
plina, končno čiščenje, turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje min. 7 dni. NS-100026)

od 55 €



Zaton
MOBILNE HIŠKE ZATON HOLIDAY RESORT ***
julij (do 24.7.)  154,40 €-177,60 €

Zakaj? Zato: 
najem mobilne hiške comfort za 4-6 oseb, vključena 
poraba vode, plina in električne energije,
posteljnina, brisače, parkirno mesto, turistična taksa
(Enkratna prijava, končno čiščenje se doplačajo 
na recepciji. Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. 
NS-105431)

od 154,40 €

Lanterna, Poreč
LANTERNA SUNNY RESORT BY VALAMAR **
julij/avgust  94-124 €

Zakaj? Zato: 
najem apartmaja Sunset za 3 osebe, WiFi, uporaba 
posteljnine in brisač, končno čiščenje, parkiranje, 
turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje od min. 5 dni. NS-102695)

od 94 €

od 126,40 €

Karigador, Umag
MOBILNE HIŠKE V CAMPING PARK UMAG ****
julij (do 26.7.)
Classic  142,40-152,80 €
julij (od 26.7.)/avgust (do 15.8.)
Classic  178-191 €

Umag
APARTMAJI SOL STELLA FOR PLAVA LAGUNA ****
julij (do 26.7.)
apartma za 3 osebe  126,40-129,60 €
apartma za 4 osebe  150,40-153,60 €
julij (od 26.7.)/avgust (do 15.8.)
apartma za 3 osebe  162 €
apartma za 4 osebe  192 €

Zakaj? Zato: 
najem mobilne hiške za 4-6 oseb, WiFi, vključena 
poraba vode, elektrike, plina, turistična taksa
(Končno čiščenje se doplača na recepciji. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-100070)

Zakaj? Zato: 
najem apartmaja za 3 ali 4 osebe, WiFi, turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-100070)

Petrčane
SUNNYSIDE APARTMENTS PETRČANE ****
julij/avgust (do 22.8.)   165,60 €
avgust (od 22.8.)/september   81,60-124 €

Zakaj? Zato: 
najem v apartmaju, brezplačno za otroka do 12 let, WiFi, 
končno čiščenje, uporaba posteljnine in brisač, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom na recepciji. 
Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-136116)

od 81,60 €
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Kukljica, otok Ugljan
HOLIDAY PARK ZELENA PUNTA ***
julij/avgust  84,00-96,00 €
september  67,70-84,00 €

Zakaj? Zato: 
najem apartmaja za 4 osebe, WiFi, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 7 dni. NS-133123)

od 86 € od 43 €

Njivice, otok Krk
MOBILNE HIŠKE V KAMPU NJIVICE ****
julij/avgust 162-194 €
september  86-179 €

Premantura
MOBILNE HIŠKE V KAMPU ARENA STUPICE **
julij/avgust  126-131 €
september  43-96 €

Zakaj? Zato: 
najem mobilne hiške Gold 5-6 oseb, WiFi, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi vsak 
dan, bivanje min. 7 dni. Primer cene na dan oddaje 
letaka v tisk. Končna cena na www.sonchek.com oz. v 
Sončkovih poslovalnicah. NS-132042)

Zakaj? Zato: 
najem mobilne hiške za 4-5 oseb, WiFi, vključena poraba 
vode, plina in električne energije, posteljnina, brisače, 
končno čiščenje, parkirno mesto, turistična taksa
(Prihodi sobota/nedelja, bivanje 7/14 dni. NS-100034)

Orebić, polotok Pelješac
MOBILNE HIŠKE V KAMPU PERNA ****
julij/avgust  96,05-113,90 €
september  38,25-63,75 €

Zakaj? Zato: 
najem mobilne hiške Anya za 4-6 oseb, vključena poraba 
vode, plina in električne energije, posteljnina, brisače
(Turistična taksa, enkratna prijava, varščina in končno 
čiščenje se doplačajo na recepciji. Prihodi vsak dan, 
bivanje od min. 3 dni naprej. NS-130378)

od 38,25 €

od 67,70 €

Korčula, otok Korčula
PORT 9 ISLAND FAMILY RESORT ****
julij/avgust (do 22.8.)   128,80 €
avgust (od 22.8.)/september 116 €

Zakaj? Zato: 
najem v apartmaju, brezplačno za otroka do 14 let pri 
polpenzionu, WiFi v skupnih prostorih, hotelski bazen, 
ležalniki ob bazenu
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi vsak 
dan, bivanje od min. 3 dni naprej. NS-131698)

od 116 €

Postira, otok Brač
APARTMAJI MENDULA ****
julij/avgust  80-120 €

Zakaj? Zato: 
najem apartmaja za 4 osebe, uporaba posteljnine in 
brisač, končno čiščenje, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi vsak 
dan, bivanje min. 4 dni. NS-131096)

od 80 €
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Umag
HOTELI PLAVA LAGUNA ****
julij (do 26.7.)     77-80 €

Umag
HOTEL IN RESIDENCA SOL GARDEN ISTRA ****
julij/avgust (do 3.8.)      82,40-87,20 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 12 let, turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. Ime hotela bo znano 
7-dni pred odhodom na počitnice. NS-100025)

Zakaj? Zato: 
polpenzion, soba v residenci, brezplačno za otroka 
do 12 let, turistična taksa.
(Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni.  NS-100025)

Primer bivanja: Hotel Sol Garden Istra od 77 €

· do 12 let gratis!
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od 39,60 €

· do 7 let gratis!

Novigrad
HOTEL LAGUNA ***  
julij/avgust  63,00-73,80 €
september   39,60-63,00 € 

Zakaj? Zato: 
polpenzion, neposredno ob plaži, brezplačno za 
otroka do 7 let, WiFi, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-100062)

Zelena laguna, Poreč
HOTEL ALBATROS ****
julij/avgust (do 3.8.)   95,20-100,30 €
avgust (od 3.8.)             98-118 €
september                      66-89 €

Zelena laguna, Poreč
HOTEL PLAVI PLAVA LAGUNA ***
julij/avgust (do 3.8.)  56,10-62,90 €
avgust (od 3.8.)            57-74 €
september                      37-52 €

Zakaj? Zato: 
all inclusive, brezplačno za 1. otroka do 14 let in 2. otro-
ka do 5 let, WiFi, ležalniki ob bazenu, turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje od min. 3 dni. NS-100025)

Zakaj? Zato: 
polpenzion s pijačo pri večerji, WiFi,  
ležalniki ob bazenu, turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje od min. 3 dni. NS-100025)

od 37 €

· pijača pri večerji
· all inclusive

!

od 34 €

· do 12 let gratis!

Poreč
HOTEL DELFIN ** 
julij/avgust (do 3.8.)  48,60 €
avgust (od 3.8.)  46-54 €
september  34-38 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 12 let, 
neposredno ob plaži, zunanji bazen, WiFi
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. 
Prihodi vsak dan, bivanje od min. 3 dni. 
NS-100025)



Več v sončku 
ter na www.sonchek.com

! HRVAŠKO MORJE BO VEDNO 
TUDI MALO »NAŠE MORJE«. 
SPOMINI NA ČUDOVITE 
POČITNICE SEGAJO ŽE V 
OTROŠTVO. TU SE POČUTIMO 
KOT DOMA. 

Vedno v srcu – 

HRVAŠKO MORJE

· do 12 let gratis!

Rovinj
RESORT AMARIN ****
julij       60 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 12 let,  
zunanji bazen, WiFi, parkiranje, turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. NS-115858)

od 60 €

· do 12 let gratis!
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Poreč
HOTELI PLAVA LAGUNA ***
julij (do 18.7.)      od 51 €

Crikvenica
HOTELI OMORIKA ****
julij/avgust   66,30-76,50 €
september 55,25-66,30 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 12 let, turistična taksa
(Ime hotela bo znano 7-dni pred odhodom na počitnice.
Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-100025)

Zakaj? Zato: 
polpenzion v sobi z balkonom na morsko stran, 
brezplačno za otroka do 14 let
(Turistična taksa in prijava z doplačilom na recepciji. 
Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. NS-108030)

od 51 €

od 55,25 €

· gratis do 12 let!

od 40,50 €

· do 6 let gratis!

Opatija 
VILLA DUBRAVA ***
julij/avgust (do 24.8.)   44,10-49 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 6 let, vstop v 
Wellness, WiFi
(Turistična taksa in prijava z doplačilom na recepciji. 
Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. NS-117124)
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· pijača pri večerji
· do 10 let gratis 
· superior soba

!Njivice, otok Krk
HOTEL BELI KAMIK ***
julij/avgust 48,45-59,50 €
september 38,25-48,45 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion s pijačo pri večerji, soba superior, brez-
plačno za otroka do 10 let, WiFi, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-101561)

od 38,25 €

od 42 €

· pijača pri večerji!Cres, otok Cres
HOTEL IN DEPANDANSA KIMEN ***
julij  72-79 €
avgust  81-89 €
september  42-54 €
Zakaj? Zato: 
polpenzion s pijačo pri večerji, soba z balkonom, 
ob plaži, WiFi, parkiranje, turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-100026)

Mali Lošinj, otok Lošinj
WELLNESS HOTEL AURORA ****
julij 95,79 €
avgust 97,85 €

Veli Lošinj, otok Lošinj
VITALITY HOTEL PUNTA ****
julij/avgust 81,60-94,35 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion, soba standard z balkonom, WiFi, sončniki in 
ležalniki ob bazenu in plaži, kopalna brisača, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi vsak 
dan, bivanje od min. 3 dni. NS-100028)

Zakaj? Zato: 
polpenzion, soba standard z balkonom, WiFi,  
sončniki in ležalniki ob bazenu in plaži,  
kopalna brisača, ob plaži, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi vsak 
dan, bivanje od min. 3 dni. NS-100028)

od 95,79 € od 81,60 €



od 52,50 €

· do 12 let gratis!

Petrčane
HOTEL PINIJA **** 
julij (do 18.7.)  70,70 €
julij (od 18.7.)/avgust  63,50-75,75 €
september  52,50-57,75 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 12 let, neposredno 
ob plaži, zunanji bazen, WiFi, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi vsak 
dan, bivanje od min. 3 dni naprej. NS-108844)
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Baška, otok Krk
CORINTHIA BAŠKA SUNNY HOTEL BY VALAMAR ***
julij (do 24.7.)       80,80 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion s pijačo pri večerji v sobi superior, 
brezplačno za otroka do 15 let, neposredno ob plaži, 
zunanji bazen, WiFi, turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje od min. 3 dni. NS-105390)

od 80,80 €

· pijača pri večerji
· do 15 let gratis

!
od 32 €

· do 6 let gratis!

Rab, otok Rab
HOTEL INTERNATIONAL ***   
julij/avgust  54,40-64,80 €
september 32,00-39,20 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 6 let do 18.7., 
WiFi, ležalniki ob bazenu, parkiranje
(Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. Turistična 
taksa z doplačilom ob rezervaciji. NS-127826)

Lopar, otok Rab
VELI MEL SUNNY HOTEL ***
julij (do 27.7.)       70,40 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion s pijačo pri večerji, soba z balkonom, 
brezplačno za otroka do 12 let, WiFi, parkiranje, 
turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-101448)

od 70,40 €

· pijača pri večerji
· do 12 let gratis

!
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Pag, otok Pag 
HOTEL TONY **
julij/avgust   39,10-46,75 €
september 22,95-32,30 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 6 let,  
parkiranje, WiFi
(Turistična taksa in prijava z doplačilom na recepciji. 
Prihodi vsak dan, bivanje min. 4 dni. NS-132668)

od 22,95 €

· do 6 let gratis!

Pag, otok Pag
HOTEL FRANE ***
julij/avgust 47-50 €
september 43-47 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion v sobi z balkonom, brezplačno za otro-
ka do 7 let, neposredno ob plaži, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 7 dni. NS-131703)

od 43 €

· do 7 let gratis!

Tisno, otok Murter
HOTEL BOROVNIK ****
julij/avgust  46,20-54,60 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion v €conomy sobi, ležalniki ob bazenu
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 2 dni. NS-110216)

od 46,20 €

Pag, otok Pag
HOTEL PLAŽA ****
julij/avgust 40,00-57,60 €

Jakišnica, otok Pag
HOTEL LA LUNA ****
julij/avgust (do 22.8.)  71,10 €
avgust (od 22.8.)/september   50,40 €Zakaj? Zato: 

polpenzion, neposredno ob plaži, zunanji bazen, 
WiFi, sončniki in ležalniki ob bazenu
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje od min. 3 dni naprej. NS-115736)

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 7 let, WiFi, 
notranji in zunanji bazen, sončniki in ležalniki 
na plaži in ob bazenu, zunanje parkirišče
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Priho-
di vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-127578)

od 40 € od 50,40 €

· do 7 let gratis!
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Sv. Filip i Jakov 
HOTEL ALBA ***
julij/avgust   44,20-54,00 €
september 28,90-34,00 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 12 let,  
parkiranje, WiFi
(Turistična taksa in prijava z doplačilom na recepciji. 
Prihodi vsak dan, bivanje min. 4 dni. NS-132682)

od 28,90 €

· do 12 let gratis!

Biograd na Moru
HOTEL ADRIA ***
julij/avgust 68,00-74,40 €
september 58,40 €

Zakaj? Zato: 
all inclusive v classic sobi, brezplačno za otroka do 
7 let, ležalniki ob bazenu, WiFi
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 5 dni. Doplačilo za avtobu-
sni prevoz velja tudi za otroka. NS-126186)

Avtobusni prevoz
julij-september samo 29,99 €

od 58,40 €

· avtobusni prevoz
· all inclusive
· do 7 let gratis

!

od 36,50 €

Biograd na Moru
HOTEL BOLERO ***
julij/avgust 47,45-56,21 €
september 36,50-44,35 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion v sobi z balkonom, brezplačno za 
otroka do 12 let, ležalniki ob bazenu, WiFi
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 4 dni. Doplačilo za avtobu-
sni prevoz velja tudi za otroka. NS-130805)

· avtobusni prevoz
· do 12 let gratis

!

Avtobusni prevoz
julij-september samo 29,99 €

od 63 €

· pijača pri obrokih!

Pakoštane
PINE BEACH PAKOŠTANE ***
julij/avgust  63 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion s pijačo pri večerji, WiFi, uporaba 
ležalnikov na plaži, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Pri-
hodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. 105266)

od 50,05 €

Ugljan, otok Ugljan
HOTEL VILLA STARI DVOR ***
julij (od 19.7.)/avgust 50,05 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion v standard sobi, brezplačno za otroka do 12 
let, ležalniki ob bazenu, 70 m od plaže, WiFi, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi ob 
nedeljah, bivanje min. 7 dni. Doplačilo za avtobusni 
prevoz velja tudi za otroka. NS-105508)

· avtobusni prevoz
· do 12 let gratis

!

Avtobusni prevoz
julij/avgust samo 39,99 €
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Drvenik
HOTEL QUERCUS ****
julij/avgust 57,60-66,40 €
september 55,20 €

Zakaj? Zato: 
all inclusive, brezplačno za otroka do 12 let, 
neposredno ob plaži, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-100056)

od 55,20 €

· all inclusive
· do 12 let gratis

!

od 68 €

· do 12 let gratis!

Supetar, otok Brač
BLUESUN RESORT VELARIS ***/****
julij/avgust  68,00-70,40 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion v sobi *** z balkonom na morsko stran, brez-
plačno za otroka do 12 let, neposredno ob plaži, sončniki 
in ležalniki ob bazenu, WiFi, parkiranje, turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-128602)

od 84 €

· all inclusive
· do 12 let gratis

!

Supetar, otok Brač
TUI SUNEO SUPETAR ****
julij/avgust  84 €

Zakaj? Zato: 
all inclusive, brezplačno za otroka do 12 let, ob plaži, 
WiFi, uporaba sončnikov in ležalnikov ob bazenu
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 4 dni. NS-105266)

od 60 €

Postira, otok Brač
HOTEL PASTURA ****
julij/avgust 60,00-70,40 €
september 60,00 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion v standard sobi z balkonom, brezplačno 
za 2 otroka do 15 let, ob plaži, WiFi, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 4 dni. NS-131096)

· 2 otroka gratis!
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od 53,68 €

· avtobusni prevoz
· all inclusive
· do 12 let gratis

!

Jelsa, otok Hvar
HOTEL HVAR ***
julij/avgust (do 23.8.) 69,30 €
avgust (od 23.8.)/september 53,68 €

Zakaj? Zato: 
all inclusive v sobi z balkonom na morsko stran, brezplač-
no za otroka do 12 let, ležalniki ob bazenu, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi vsak 
dan, bivanje 7 dni. Odhodi avtobusa ob nedeljah. Dopla-
čilo za avtobusni prevoz velja tudi za otroka. NS-127968)

Avtobusni prevoz
julij-september samo 39,99 €

Pokrivenik, otok Hvar
HOTEL TIMUN ***
julij/avgust 46,80-50,40 €
september 32,40-40,50 €

Tučepi, Makarska riviera
SMARTLINE BLUESUN HOTEL NEPTUN & DEPANDANSA MASLINIK ***
julij/avgust   109,60-125,60 €
september  52,00-95,20 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 5 let, neposre-
dno ob plaži, WiFi, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje od min. 5 dni naprej. NS-134689)

Zakaj? Zato: 
all inclusive v sobi z balkonom v hotelu, WiFi, hotelski 
bazen, sončniki in ležalniki ob bazenu, parkiranje, 
turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-113373)

od 32,40 €

do 5 let gratis!

Ruskamen, Omiš
HOLIDAY VILLAGE SAGITTA **/***
julij/avgust 82,40-90,40 €

Zakaj? Zato: 
all inclusive v hotelu v sobi z balkonom na morsko 
stran, brezplačno za otroka do 7 let, neposredno ob 
plaži, WiFi, parkiranje, turistična taksa
(Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. NS-131160)

od 82,40 €

· all inclusive
· do 7 let gratis

!

od 52 €

· all inclusive!
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od 74 €

od 62 €

od 95 €

· all inclusive

· do 12 let gratis

!

!

Podaca
MORENIA ALL INCLUSIVE RESORT *** 
julij  74 €
avgust  109 €

Pomena, otok Mljet
HOTEL ODISEJ ***  
julij/avgust  62-66 €

Baška Voda
HOTEL HORIZONT ****
julij  95-103 €
avgust  103 €

Zakaj? Zato: 
all inclusive v €conomy sobi, WiFi, ob plaži, upo-
raba ležalnikov in sončnikov ob bazenu, plavajoči 
vodni park, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 4 dni. NS-105266)

Zakaj? Zato: 
polpenzion, brezplačno za otroka do 12 let, WiFi, 
uporaba ležalnikov na plaži, parkiranje
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje min. 7 dni. 107374)

Zakaj? Zato: 
polpenzion, WiFi, uporaba ležalnikov in 
sončnikov ob bazenu
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Pri-
hodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. 105266)

Korčula, otok Korčula
PORT 9 ISLAND FAMILY RESORT **** 
julij/avgust (do 22.8.)  84,00 €
avgust (od 22.8.)/september  78,40 €

Zakaj? Zato: 
polpenzion v apartmaju, brezplačno za otroka do 
14 let pri polpenzionu, WiFi v skupnih prostorih, 
hotelski bazen, ležalniki ob bazenu
(Turistična taksa in prijava z doplačilom. Prihodi 
vsak dan, bivanje od min. 3 dni naprej. NS-131698)

od 78,40 €

· do 14 let gratis!



Odhodi iz Ljubljane, vsak četrtek do vključno 24.9.
Letališke takse v ceni.DU
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hoteli od 599 €

Za pare od 499 €

Top hoteli od 899 €

Ob morju od 699 €

  JULIJ AVGUST SEPTEMBER

HOTEL CAVTAT ***+  
7 dni, all inclusive od 699 € od 709 € od 599 €
otrok do 12 let od 149 €

GRAND HOTEL PARK ****  
7 dni, polpenzion od 499 € od 599 € od 529 €

VALAMAR HOTEL ARGOSY ****  
7 dni, nočitev z zajtrkom od 679 € od 869 € od 799 €

HOTEL LERO ****  
7 dni, polpenzion od 749 € od 769 € od 749 €
v ceno vključeni 3-je izleti  
(ogled mesta z lokalnim vodnikom,  
izlet z ladjico na Elafite, poldnevni izlet v Ston)

VALAMAR HOTEL DUBROVNIK PRESIDENT *****  
7 dni, nočitev z zajtrkom od 899 € od 1159 € od 1029 €
otrok do 12 let 119 €

SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL *****  
7 dni, nočitev z zajtrkom od 759 € od 769 € od 699 €
otrok do 12 let 99 €
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Dubrovniško obzidje, že dolga stoletja skriva 
svoje zaklade. Stradun in ostale ulice jih 
znajo s ponosom razkriti, sprehod po obzidju 
pa predstavlja vrhunec vsakega potepanja. 
Ponosen in skrivnosten, poln presenečenj.

Več v sončku 
ter na www.sonchek.com

! Dubrovnik 
ponosni skrivnostnež



TURISTIČNI
BONI

TURISTIČNI

BONI TUDI 

V SONČKU

Vsa ponudba na www.sonchek.com/turisticni-boni.

Sredozemske počitnice iz Ljubljane
Težko pričakovano poletje v Sredozemlju – sveža ponudba ...
Več na www.sonchek.com/sredozemlje.

Soncno poletje 
K


