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CHORVATSKO
BIOGRAD NA MORU

OTEVÍRÁNÍ MOŘE, MÍSTNÍ OSLAVY 
 

BIOGRAD NA MORU – leží 28 km na jih od ZADARU. Býval korunovačním městem chorvatských králů, sídlem 
biskupa a místem četných tureckých nájezdů. Nyní je to moderní turistické středisko s  dobrou vybaveností. Pláž je zde 
písčitá,  kamínková  i  betonová.  Atraktivnost  středisku  dodává  zátoka  s  přístavem  a  s  jedinečným  výhledem  na  
Pašmanský průliv s mnoha ostrůvky. 

Ubytování: 2-4lůžkové apartmány nebo 2-4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, cca 100-400m od moře
Stravování: vlastní nebo formou polopenze (snídaně – bufet, večeře – výběr ze 4 jídel), nápoje nejsou v ceně

Termín Dní/nocí Cena/os.
bez stravy

Cena/os.
s polopenzí

28. 5. – 3. 6. 2012 7/4 2.680,- 3.670,-
1. 6. – 7. 6. 2012 7/4 2.880,- 3.870,-

CENA  OBSAHUJE:  doprava  busem; 4x  ubytování;  4x  stravování  –  dle  ceníku;  zástupce  CK;  povlečení;  
závěrečný úklid; volný vstup na oslavy; výlety (bez vstupného) -  Plitvice, Zadar; pojištění CK

Orientační program:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do NP Plitvická jezera – prohlídka. Odpoledne odjezd do Biogradu na moru, ubytování. 
3. den: Prohlídka města. Volnou, koupání. Navečer odjezd na výlet do Zadaru. Nocleh
4. den: Koupání, účast na oslavách, volno nebo fakutaltivní výlet na souostroví Kornati, případně výlet lodí po 

Pašmanském kanálu. 
5. den: Koupání, účast na oslavách, volno, případně fakultativní výlet Primošten + Trogir + Split. Nocleh
6. den: Účast na oslavách. Večer odjezd do ČR.
7. den: Příjezd do ČR v dopoledních (odpoledních) hodinách.
U termínu od 1. 6. bude program opačný. 

Příplatky:- povinná turistická taxa od 12 - 18 r. = 80,-Kč/os./pobyt; od 18 r. = 160,-Kč/os./pobyt.
                - 1 os. na pokoji +1.000-Kč/os./pobyt

- fakultativní výlety (Kornati – celodenní, vč. oběda a pití (alko i nealko)  á cca 29€; 
                                  lodí  po Pašmanském kanále – 4-5 hodin, vč. keksů, vína, lima á cca 12€; 
                                 Primošten + Trogir + Split á cca 18€ … min. 25 osob)  

Slevy:  - dítě do 4 r. bez lůžka a stravy (na pokoji se 2 dospělými) =  1.900,-Kč/os.
- vlastní doprava –1.000,-Kč/os.

Pojištění: kompletní pojištění (vč. léčebných výloh a storna záj.) á 33,-Kč/os./den, do 15 let = 23,-Kč/os./den.  

Různé: Je vhodné vzít si  koupací obuv. V penzionech nejsou věci osobní a hygienické potřeby. 
Program oslav (z r. 2011): 
- krojovaný průvod, oficiální otevírání sezóny a moře, hudba + tanec, zdarma velká ochutnávka tradičních jídel  

a nápojů alko i nealko, švédský stůl s občerstvením dlouhý více jak 100m, jednorázová maxi tržnice
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