
SPLOŠNI POGOJI BIVANJA V VIRC POREČ 
 
V VIRC Poreč vas letos vabimo od 26. aprila, ko bomo gostoljubje nudili vsem, ki želijo 

med prvomajskimi prazniki nekaj dni preživeti v našem obmorskem počitniškem centru. 
Za individualne goste in družine pa bo bivanje možno tudi med določenimi vikendi.  
 

Za dobro počutje gostov in zaradi lažjega poslovanja izdajamo naslednje OBVESTILO: 
 

1. Prihod v VIRC Poreč gostje prijavijo na recepciji centra in predložijo NAPOTNICO 

(vaucher), na osnovi katere prejmejo ključe rezervirane sobe. Sobo začnejo gostje 
koristiti prvi dan rezerviranega termina ob 14. uri, izprazniti pa jo morajo zadnji dan 

rezerviranega termina do 10. ure. 
Vstop v spalne objekte je dovoljen samo gostom, ki svoj prihod prijavijo na recepciji 
centra. 

 

2. DNEVNI RED: 
▪ zajtrk:  8.00 - 10.00,  

▪ večerja: 18.00 - 20.00 
 

3. RED V SPALNIH OBJEKTIH: 
▪ med 23. uro zvečer in 7. uro zjutraj je zaželeno, da je v objektih mir in tišina. 

 

4. V nočnih urah recepcijske službe v VIRC-u ni. 
 

5. Pospravljanje in čiščenje sob opravlja tehnična služba centra VIRC. V kolikor gost ne 

želi čiščenja, o tem obvesti recepcijo. 
 

6. Športne rekvizite, ki so v VIRC-u, gostje po želji lahko prevzamejo na recepciji 
centra, kamor jih po uporabi tudi vrnejo. 

 

7. Uporaba telefona na recepciji se obračuna po ceniku. 
 

8. Kajenju se v celotnem centru VIRC Poreč izogibamo, dovoljeno je samo na zunanjih 

posebej določenih mestih /terasa pri točilnici/. 
 

9. Gost lahko sam sklene zavarovanje turističnega aranžmaja, v ceno le-to ni vključeno. 
 

10.ODJAVE OZ. PREKINITVE PAKETA/REZERVACIJE 
▪ V primeru odjave paketa oz. rezervacije: 
- do 30 dni pred odhodom zadrži ZPM Maribor 20% celotne cene rezervacije, 

- do 15 dni pred odhodom zadrži ZPM Maribor 50% celotne cene rezervacije, 
- do 7 dni pred odhodom zadrži ZPM Maribor 75% celotne cene rezervacije. 

▪ V primeru odjave zaradi bolezni pred začetkom bivanja (ob predložitvi 
zdravniškega potrdila), zadrži ZPM Maribor 5% celotne cene rezervacije. 

▪ V primeru prekinitve bivanja oz. predčasnega odhoda zadrži ZPM Maribor celotno 

plačilo. 
 

11.ZPM Maribor ne odgovarja za odtujene osebne predmete in denar v času bivanja v  
centru VIRC. Denar in druge vredne predmete lahko gost shrani v blagajni na 
recepciji VIRC-a. 
 

12. Turistično takso gost zase in za družino/skupino poravna po veljavni tarifi v hrvaških 
kunah, ob prihodu oz. na dan odhoda na recepciji VIRC-a. 

 
Morebitne spore bosta stranki rešili sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, je za 
reševanje pristojno Okrajno sodišče v Mariboru. 
 

 

ŽELIMO VAM PRIJETNO BIVANJE V NAŠEM OBMORSKEM CENTRU! 

 

Počitniški dom ZPM Maribor, VIRC d.o.o., Materada 38, p.p. 108, 52440 Poreč 


