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VIRC Poreč je od slovensko-hrvaške meje oddaljen 40 
kilometrov in leži v turističnem naselju Materada pri Poreču. 
Počitniški center ima zelo dobro lokacijo, saj:  
-je umaknjen od ceste in drugih objektov,  
-leži samo 300 metrov od obale, 
-se razprostira na 25.000 m2 lepo urejenih površin z veliko 
zelenja in  
-je od centra mesta Poreč oddaljen le 2 kilometra. 
 
Storitve centra že več kot 25 let koristijo:  
-otroci in mladostniki (letovanja, šolske in obšolske 
dejavnosti), 
-klubi, zveze in društva (aktivnosti po programu),  
-individualni gostje v času prvomajskih počitnic.  
 
Počitniški center je namenjen: 
-letovanju predšolskih in šolskih otrok ter mladostnikov,  
-letni šoli v naravi in drugim dejavnostim za osnovne šole, 
-izbirnim vsebinam in drugim dejavnostim za srednje šole, 
-terenskim vajam in ekskurzijam študentov, 
-pripravam športnih ekip,  
-intenzivnim vajam kulturnih skupin (glasbene, plesne in 
druge skupine), 
-organizaciji raznih seminarjev, izobraževanj, usposabljanj, 
aktivov,…  
-nočitvam v okviru strokovnih ekskurzij ali izletov in 
-individualnim gostom v času prvomajskih praznikov in  
  jesenskih počitnic.  

Počitniški center je tudi med jesenskimi 
počitnicami primerna lokacija za organizirane 

skupine (društva, zveze, klube), ki počitnice 
združijo s pripravami ali  intenzivnimi 
vajami, saj so v VIRC-u poleg ugodne 

namestitve tudi dobre možnosti  
za izvedbo pevskih, plesnih ali športnih priprav. 

 

V času od 24. do 31. 10. 2015 
smo pripravili cenovno ugodno ponudbo  

za posameznike, družine in 
organizirane skupine.   

 

INFORMACIJE in PRIJAVE: 
ZPM MARIBOR, tel.: 02/229-94-53, 02/229-69-14, 040/433-766, e-pošta: jozi@zpm-mb.si, referatzpm@zpm-mb.si   



TERMINI in CENE:  

Termin   Št. penzionov Cena za sobe s TWC Cena za spalnice Opombe 

Želen termin med 
Cena za 1 polpenzion  
pri bivanju do 3 dni 

23,20 EUR 21,00 EUR 

24. in 31. 10. 2015 
Cena za 1 polpenzion  

pri bivanju 4 ali več dni 
22,10 EUR 19,00 EUR 

24. do 30. 10. 2015 6x polpenzion 119,40 EUR 107,46 EUR 
Že obračunan 10% popust   

na dolžino bivanja (št. penzionov) 

24. do 31. 10. 2015 7x polpenzion 139,30 EUR 125,37 EUR 
Že obračunan 10% popust   

na dolžino bivanja (št. penzionov) 

 
 

POLPENZION VKLJUČUJE: nočitev, zajtrk in večerjo    
(začetek z večerjo, zaključek z zajtrkom) 
 
SOBE s TWC = 2, 3 in 4-posteljne sobe (tudi nadstropna ležišča) 
SPALNICE = 4, 5 in 6-posteljne sobe 
 (TWC v etaži, nadstropna ležišča - spalnice za otroke). 
 
V CENO NI ZAJETA TURISTIČNA TAKSA, ki se poravna po VELJAVNI TARIFI V KUNAH 
NA RECEPCIJI VIRC-a, ob prihodu ali na dan odhoda. 
 
POPUSTI: - za otroke do 5 let: BREZPLAČNO 
       - za otroke od 6 do 14 let: 50% POPUSTA 
PLAČILO : 

- Z univerzalnim plačilnim nalogom  - v celoti ali samo akontacija v 

  vrednosti 30% celotnega zneska, in 

- z gotovino v hrvaških kunah v VIRC Poreč - razlika med akontacijo in 

  končnim zneskom v hrvaških kunah na recepciji VIRC-a (preračunano po 

  dnevnem deviznem tečaju).  

V primeru, da je plačilo izvedeno samo preko UPN, mora biti obveznost v 

celoti poravnana do odhoda. 



V VIRC-u je skupaj 36 ležišč v 2 ali 3-posteljnih sobah s TWC (sobe) in 300 ležišč v 4, 5 in 6-posteljnih sobah  
(spalnice) z etažnimi sanitarijami in kopalnicami.  

V osrednji zgradbi je sodobno opremljena kuhinja, tri jedilnice, terasa, večnamenska dvorana in interni bife s 
teraso. Jedilnice in terasa služijo tudi kot večnamenski prostori za razne delavnice in prireditve, večnamenska 
dvorana pa se uporablja kot vadbeni prostor za razne skupine in se ob večerih spremeni v diskoteko. Na 
dvorišču je urejen velik prireditveni prostor, ki je namenjen predvsem vsebinam večernega programa. 

VIRC nudi veliko možnosti za gibanje v naravi in izvedbo številnih športnih aktivnosti, saj se v okviru centra 
razprostirajo vzdrževana in osvetljena: športna igrišča, velik šotor z asfaltno podlago, otroška igrala in 
park z veliko sence in urejenimi prostori.  

Uporaba športnih rekvizitov, ki so v centru (žoge, loparji, plavalni pripomočki…), je za goste VIRC-a brezplačna.  

V počitniškem centru je gostom 
na razpolago: računalnik in 
dostop do interneta, ozvočenje, 
LCD projektor, videorekorder, TV 
sprejemniki in športni rekviziti. 

Pred centrom je urejeno 

parkirišče za osebne 

avtomobile in avtobuse.  



DOSTOP do VIRC-a – najkrajša pot: Maribor–Ljubljana–Koper, kjer izberete izvoz 

za Pulo in prečkate mejo na mejnem prehodu Dragonja. Pot nadaljujete v smeri za 
Novigrad - predlagamo, da zavijete na istrsko avtocesto in izberete izvoz Novigrad. Ko 
pridete do Novigrada, v krožišču izberete 3. izvoz (Poreč/Pula), nato pot nadaljujete po 
glavni cesti preko izliva reke Mirne.  
Vozite mimo naselja Tar in Červar in ko se pripeljete do krožišča za Poreč, izberete 1. 
izvoz (Poreč sever) in takoj za tem zavijete desno proti kraju Veli Maj oz. Mali Maj. 
Naselje prevozite po glavni cesti, ki vodi v Poreč.  Na levi strani ceste (še v naselju Maj), 
boste opazili betonsko konstrukcijo večje nedokončane zgradbe, okoli 200 metrov za 
tem pa boste na levi strani ceste videli tablo ZPM Maribor (VIRC Poreč), od koder je 
center že lepo viden. Tukaj zavijete levo in po okoli 100 metrih prispete do VIRC-a.  
  
V kolikor prihajate iz smeri Buzet – Vižinada oz. iz smeri mesta Poreč proti Novigradu, 
sledite odcepu za Špadiće in hoteloma Park in Materada. Peljite mimo hotela Park, ob 
teniških igriščih nadaljujte pot še okoli 150 metrov (ne zavijajte k morju proti hotelu 
Materada) in pred tablo ZPM Maribor (VIRC Poreč), ki je na desni strani ceste, zavijete 
desno in po okoli 100 metrih prispete do našega počitniškega centra. 
  
Naslov  VIRC-a je Materada 38, Poreč oz. Poreč – Špadiči. 

V bližini VIRC-a je za vse, ki si želijo počitka in razvajanja na soncu, več restavracij, kavarnic, slaščičarn in urejene poti ob plaži. Kopanje je 
možno v Wellness centru hotela Diamant (plačilo po ceniku hotela), za vse, ki se radi sprehajajo ali rolajo, pa je veliko označenih 
pešpoti. Vsem, ki si želijo aktivnih počitnic, priporočamo ogled jame Baredine (ogledi od 10. do 16. ure)  in akvarija v Poreču, izlet z 
ladjo (Limski kanal-Rovinj-Vrsar), sproščanje adrenalina v Adrenalinskem parku, s Paintball-om ali SKI LIFT-om - smučarsko žičnico na 
vodi, igranje tenisa na bližnjih igriščih in kolesarjenje. Prevoz iz Materade do Poreča je mogoč tudi z lokalnim turističnim vlakcem. Več 
informacij pa na spletni strani www.istra.hr.  

Kolesarjenje predstavlja enega izmed najpomembnejših 
turističnih produktov Istre. Na območju od Umaga preko 
Poreča, Vrsarja in Rovinja do notranjosti Istre je več kot 40 
lepo urejenih in vsebinsko zelo zanimivih kolesarskih poti 
(skupna dolžini je okrog 200 km). Steze redno vzdržujejo in 
vsako leto dodajo kakšno novo, vse informacije pa so na 
spletni strani www.istria-bike.com. V VIRC-u vam 
zagotavljamo varno hrambo koles in orodje za manjša 
popravila, na recepciji pa dobite zemljevide kolesarskih poti. 

Poreč je priljubljeno turistično, vedno bolj pa tudi športno središče. 
Številni športni objekti se dopolnjujejo z ugodnimi naravnimi in 
klimatskimi razmerami, kar ustvarja idealne pogoje za izvedbo 
športnih priprav in tekmovanj. Pohvali se lahko s športnim 
centrom Žatika, kjer so gostili tudi tekme svetovnega 
rokometnega prvenstva. Poleg športne dvorane, je v Poreču še 
Športno rekreacijski center "Veli Jože", Nogometno - atletski 
stadion in Športno rekreacijski center "Palestra ". 
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V Poreču in drugih mestih Istre je na ogled veliko kulturnih in zgodovinskih znamenitosti  
in bivanje v VIRC-u je dobra priložnost, da jih obiščete -  

podrobnejše informacije in zemljevide boste dobili na recepciji VIRC-a. 

Celodnevni izlet z ladjo v Rovinj, Vrsar in Limski kanal ali 
na Brione, možni so tudi drugi ogledi po dogovoru. 
 

Raziskovanje jame Baredine pri Poreču ali obisk akvarija v 
Poreču (Aquarium) ali Akvarija v Rovinju. 
 

Izlet v Rovinj, Umag, Vrsar, Novigrad, Pulo ali na Rt 
Kamenjak. 
Sprehod do centra mesta Poreč (pribl. 25 minut), kjer 
je veliko možnosti, da odkrijete kaj novega in 
zanimivega, saj je v mestu veliko kulturnih in 
zgodovinskih znamenitosti, poskrbljeno pa je tudi za 
dodatno turistično ponudbo, tako da se vedno nekaj 
dogaja. Med številnimi ostanki bogate zgodovine je 
najpomembnejša in najbolj obiskana Eufrazijeva 
bazilika, vrhunsko delo bizantinske umetnosti iz 6. 
stoletja, ki je uvrščena tudi na Unescov seznam 
kulturne dediščine. Na sprehodu po starem mestnem 
jedru pa se lahko ustavite še v Pokrajinskem muzeju 
Poreštine v palači Sinčić, na trgu Marafor, kjer so 
ostanki rimskega Foruma in se sprehodite mimo 
poreških trdnjav in obrambnega stolpa, gotskih palač, 
tržnice in pristanišča. 
 

Ogled zanimivih mest in vasic v zaledju Istre: 
Grožnjan je idilična istrska vasica, imenovana tudi 
mesto umetnikov, saj je vsaka hiša preurejena v 
umetniški atelje in razstavni salon. Obiskovalci lahko 
kupijo različne umetniške izdelke - od slik v različnih 
tehnikah do izdelkov iz stekla, kamna, gline, lesa, ... 
Motovun je zanimivo in lepo urejeno mestece z okoli 
tisoč prebivalci in atraktivno lego, saj stoji na vrhu 
277 metrov visoke strme vzpetine nad dolino reke 
Mirne. Najstarejši del mestnega jedra je obdan z 
dobro ohranjenim obzidjem iz 13. in 14. stoletja, ki je 
urejeno kot sprehajališče in ponuja lep razgled na 
okolico. Na glavnem trgu stoji trdnjava - zvonik iz 13. 
stoletja, ob njej pa je baročna cerkev svetega Stjepana iz  
leta 1614. Nasproti cerkve je Komunalna palača iz 12. 
stoletja, razširjena in obnovljena v 16. in 17. stoletju – iz 
tega obdobja je tudi večina ostalih zgradb. 
 
http://www.istra.hr in http://croatia.hr/hr-HR   
 

Hum je najmanjše mesto na svetu in je od daleč videti 
kot zapuščen stražni stolp, saj se na hribčku 150 
metrov nad reko Mirno vidijo večinoma le ruševine. 
Kljub temu, da ima le 23 stalnih prebivalcev, je Hum 
mesto, ki se prvič omenja že leta 1102. Ko je dobil 
mestne pravice, je imel vse, kar so imela velika mesta 
(vojsko, graščaka, župana, župnika, državne uradnike in 
obrtnike) in le nekaj več kot sto prebivalcev. Še vedno 
je razvidno mestno obzidje z obrambnimi stolpi, 
ohranjena pa sta še mestni zvonik iz leta 1552 in 
župnijska cerkev sv. Jeronima. 
Vodnjan ima značilno obliko srednjeveškega naselja z 
nekaj ohranjenimi gotskimi,  renesančnimi in 
baročnimi hišami iz obdobja od 15. do 18. stoletja. Na 
glavnem trgu stoji cerkev sv. Blaža, poznana predvsem 
po 370 relikvijah in zvoniku, ki stoji ločeno od cerkve. V  
občinski hiši je zbirka slik beneških slikarjev iz obdobja 
od 16. do 18. stoletja. V okolici je več manjših 
srednjeveških cerkvic in nekaj arheoloških 
najdišč iz antičnega obdobja. 
Pazin leži na visoki planoti v osrednji Istri,  
prepoznamo pa ga po Kaštelu, ki stoji na okoli 120 
metrov visoki strmi skalni steni. V Kaštelu je urejen 
Narodni muzej Pazinštine z etnografskim in 
zgodovinskimi oddelki, pod njim pa se razprostirajo 
hiše iz 15. do 17. stoletja, župnijska cerkev iz leta 1266 
in Frančiškanski samostan. 
Obisk Krajinskega parka Sečoveljske soline, kjer še 
vedno ohranjajo tradicionalno ročno pobiranje soli na 
solnih parcelah in s tem zagotavljajo razmere za 
ohranjanje najbolj pomembnega dela naravne in  
kulturne dediščine Primorske. Sečoveljske soline so 
stare več kot sedemsto let, do danes pa so se ohranile 
velike površine solnih polj, kanali in bregovi s 
kamnitimi zidovi, stopnicami in zapornicami, solinske 
hiše z urejeno okolico, mostovi, črpalke, tradicionalna 
orodja itd. V eni izmed obnovljeni solinskih hiš urejen 
Muzeja solinarstva, Sečoveljske soline pa so tudi 
pomembno prebivališče vodnih ptic, zato so 
zavarovane kot mednarodno pomembno mokrišče. 

 

http://www.istra.hr in http://croatia.hr/hr-HR   
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