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CHORVATSKO
BIOGRAD NA MORU

s polopenzí
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. 
a) penzion PEDIŠIĆ – 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, klimatizace (á 5€/den), s vlastním sociálním zařízením, 

terasa nebo balkón, cca 100 m od pláže Bošana. Stravování formou polopenze (snídaně – bufet, večeře – výběr ze  
3-4 jídel) v penzionu Jelena nebo Vista. 

b) penzion IVANA – zcela zrekonstruovaný penzion, cca 150 m od pláže Dražica a 150 m od centra, vedle letního 
kina, TV/SAT, WiFi. Ubytování: a) 2lůžkové apartmány – 2lůžkový pokoj s malým kuchyňským koutem, sociální 
zařízení.  b)  4lůžkové  apartmány – 2lůžková  ložnice,  obytná  kuchyně  s rozkládacím gaučem,  sociální  zařízení. 
Stravování v penzionu formou polopenze (snídaně – bufet, večeře – výběr). 

c) penzion VISTA  – cca 150 m od pláže Bošana a 200 m od centra, TV/SAT, klimatizace (á 5€/den). Ubytování:  
2lůžkové  apartmány –  2lůžkový  pokoj  s možností  přistýky,  kuchyňka,  sociální  zařízení.  Stravování  formou 
polopenze (snídaně – bufet, večeře – výběr ze 3-4 jídel) v penzionu. 

Termín
2lůžkový pokoj 

cena/os. s HB + bus
2lůžkový APT

cena/os. s HB + bus
2lůžkový APT

cena/os. s HB + bus
4lůžkový APT 

cena/os. s HB + bus
Pedišić Vista Ivana Ivana

1. 6. – 10. 6. 4990 5090 5190 5090
8. 6. – 17. 6. 5290 5490 5790 5590
15. 6. – 24. 6. 5690 5890 6290 6090
22. 6. – 1. 7. 6190 6390 6790 6590

Cena obsahuje: doprava busem, 7x ubytování (sobota – sobota), 7x polopenzi, zástupce CK

PŘÍPLATKY:- povinná turistická taxa od 12 - 18 r. = 180,-Kč/os./týden; od 18 r. = 350,-Kč/os./týden.
- 1 os. na pokoji + 350,-Kč/os./noc
- 3 osoby v APT ¼ +950,-Kč/os./týden

SLEVY:  - dospělá osoba na přistýlce = - 1.500,-Kč/os.
   - dítě na přistýlce do 12 r. s min. 2 dospělými = - 1.900,-Kč/os.

- dítě do 4 r. bez lůžka a stravy (na pokoji se 2 dospělými)     =   2.500,-Kč/os.
- dítě do 4 r. bez lůžka se stravou =   4.290,-Kč/os.
- dítě do 12 r. na lůžku                                     =  -   400,-Kč/os.
- vlastní doprava                             =  - 1.500,-Kč/os.

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

Různé:  Ve všech pobytových místech je nabídka na výlety, platí se v místě. Je vhodné vzít si  koupací obuv.  
V penzionech jsou lůžkoviny, nejsou zde věci osobní a hygienické potřeby. Pouze doprava busem á 1.980,-Kč/os.

Aktualizace 15. 2. 2012. Nabídka platí do vyprodání nebo do nové aktualizace. 
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