CHORVATSKO
Velebity, Paklenica a Plitvická jezera
Horská turistika a koupání v moři
1. – 10.7.2022
Cena 12 300,-Kč, děti do 12 let 12 000,-Kč
(záloha 1300,-Kč je splatná při přihlášení)
BIOGRAD NA MORU - leží v severní Dalmácii, pomyslném srdci jadranského pobřeží. Pro tuto oblast je typické
mírné a stabilní klima, členité pobřeží se spoustou ostrůvků a čisté moře nabízející kvalitní koupání. Královské město
Biograd dosáhlo největšího rozkvětu v 10. a 11. stol., kdy se stalo centrem chorvatské říše. Dnes je rekreačním
centrem této části Jadranu. a strategickým východiskem do tří národních parků – Paklenica, Slapovi Krka a Kornati.
Blízko Biogradu leží i největší chorvatské sladkovodní jezero – Vransko jezero.
CAMPING PARK SOLINE **** leží v hustém borovicovém háji v Pašmanském kanále na jižním okraji Biogradu.
Je umístěn přímo u moře v rekreační zóně Soline, jejíž součástí jsou tobogán, venkovní městský bazén na vodní pólo,
hřiště na pétanque a antukové tenisové kurty. Jsou zde i noční bary a pořádají se zde koncerty. V kempu najdete
restauraci, bar, pekárnu, bankomat, směnárnu, dětské hřiště a stolní tenis. V hlavní sezóně je zde dětský klub, disco,
animace a cvičení na pláži. Na pláži je též beachvolejbalové hřiště. Pobřežní promenádou, lemovanou restauracemi,
bary a kavárnami, lze dojít cca za 20 min. do centra Biogradu. Pláž kempu je přírodní skalnatá, s betonovými platy
a upravenými vstupy do moře, místy oblázková. V těsné blízkosti kempu se nalézá též zátoka s pláží, tvořenou
písečnou drtí, a beachvolejbalovým hřištěm. Směrem k Biogradu jsou rozlehlé městské oblázkové pláže. Obuv do
vody doporučujeme.
UBYTOVÁNÍ – MOBILNÍ DŮM LUX - 24 m² + krytá terasa cca 9–14 m²
1x ložnice s manželským dvoulůžkem, 1x ložnice se dvěma samostatnými lůžky. Obytná místnost s rozkládacím
dvoulůžkem. Deky a polštáře (povlečení vlastní). Sprcha, toaleta, umyvadlo (v různých modifikacích).
Klimatizace. Kompletně vybavená kuchyňská linka. Lednice 212 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
Zahradní nábytek (stůl, židle, případně sluneční lehátko)
STRAVOVÁNÍ - polopenze z polní kuchyně.
– snídaně: pečivo, máslo, sýr, paštika, uzeniny, džem, čaj apod.
– večeře: přesnídávková polévka s pečivem + hlavní jídlo, oplatek nebo ovoce, čaj nebo šťáva.
Stravovací služby začínají večeří v den příjezdu a končí snídaní a balíčkem na cestu v den odjezdu.
Stravovací služby jsou bez obsluhy a mytí použitého nádobí. Výdej stravy probíhá v prostoru k tomu určeném
a klienti konzumují stravu ve vlastních domcích.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7 x ubytování v kempu v mobilních domcích lux (vlastní povlečení), českou
polopenzi, průvodce.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a vstupy.
DOPRAVA:
Odjezd autobusu v pátek 1.7.2022 ve večerních hodinách
Z Tovačova, Kojetína a Kroměříže. Při větším počtu zájemců je možný také odjezd z Olomouce.
Po domluvě je možné přistoupit kdekoliv cestou.
Návrat v neděli 10.7.2022

Podrobnější informace a přihlášky:
Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 751 01, tel: 774887944 www.klubpoutniku.cz

