
Biograd na Moru         
 

BIOGRAD NA MORU - leží 28km jižně od ZADARU. Býval korunovačním
městem  chorva  tských  králů,  sídlem  biskupa  a  místem  četných
tureckých  nájezdů.  Dnes  je  to  moderní  turistické  středisko  s dobrou
vybaveností.  Pláže  jsou  písčité,  kamínkové  i  betonové.  Atraktivnost
středisku  dodává  zátoka  s  přístavem  a  jedinečným  výhledem  na
Pašmanský průliv s mnoha ostrůvky.

Ubytování (příklady): 
A) Penzion JELENA -  cca 450m od pláže  Bošana  a 550 m od centra
města,  TV/SAT,  WiFi,  klimatizace  možná  za  příplatek  cca  5€/den.
K dispozici  2-3 lůžková studia (2 až 3 lůžkový pokoj,  rozkládací  gauč,
kuchyňský kout, sociální zařízení); 4 až 5 lůžkové apartmány (2 lůžková
ložnice,  obytná  kuchyně  s rozkládacím  gaučem  +  možnost  přistýlky,
soc.  zařízení).  K  dispozici  je  venkovní  posezení  s  krbem,  možnost

parkování u domu. Stravování přímo v penzionu. 
B) Hostel SANJA - cca 1000m od pláže Bošana a 1000m od centra, TV, WiFi, možnost zapůjčení přenosné klimatizace á cca
5€/den. K dispozici 2 až 3 lůžkové pokoje s vlastním nebo společným sociálním zařízením; 2 až 4lůžková studia s vlastním
sociálním zařízením a kuchyňským koutem; 4 až 6 lůžkové apartmány (2 lůžková ložnice,  obytná kuchyně s  rozkládacím
gaučem + možnost přistýlky, soc. zařízení).  Některé pokoje, studia a apartmány jsou bez balkonu.  Stravování v penzionu
Jelena (cca 450m) nebo přímo v hostelu – dle termínu. 
C) Penzion VISTA, DANIELA, JOSIPA – cca 180 m od pláže Bošana a 200 m od centra, TV, WiFi, některé pokoje, studia a APT s
možností  klimatizace  (á cca  5€/den).  Ubytování  ve 2L pokojích  s  vlastním sociálním zařízením,  2-3L studiích  s  vlastním
sociálním zařízení a kuchyňkou, 4-5L APT s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou a  8-10L APT s vlastním sociálním
zařízením a kuchyňkou. Stravování v penzionu Jelena (cca 390m). 

Nabídka vychází z plného obsazení pokojů, tzn. vč. přistýlek. Na jiné obsazení pokojů Vám připravíme zvláštní nabídku.

Termín 
vč. dopravy 2017

Cena/os. vč. 1/2penze a  dopravy
Termín 

vč. dopravy 2017

Cena/os. vč. 1/2penze a  dopravy

Jelena, Sanja Vista, Daniela, Josipa Jelena, Sanja Vista, Daniela, Josipa

školy ostatní školy ostatní školy ostatní školy ostatní
19. 5. - 28. 5. 5240 5490 - - 7. 7. – 20. 8. 7230 7480 7990 8360

26. 5. - 4. 6 5530 5780 5790 5890 18. 8.- 27. 8. 6920 7170 7590 7870

2. 6. – 11. 6. 5830 6080 5990 6180 25. 8. – 3. 9. 6130 6380 7280 7670

9. 6. – 18. 6. 6230 6480 6530 6790 1. 9. – 10. 9. 5820 6070 6170 6470

16. 6. – 25. 6. 6430 6730 6690 6880 8. 9. – 17. 9. 5340 5590 5960 6290

23. 6. – 2. 7. 6830 7080 7690 7880 15. 9. – 24. 9. 5240 5490 5470 5560

30. 6. – 9. 7. 6920 7170 7960 8180 22. 9. - 1. 10. 5150 5260 5280 5390

Cena obsahuje: doprava busem, 7x ubytování (sobota - sobota), 7x polopenzi, zástupce CK, pojištění CK proti úpadku.

Stravování:  formou polopenze (snídaně - bufet,  večeře -  výběr ze 3 až 4 jídel).  Možnost  rozšířené polopenze (k obědu
polévka + pečivo nebo jednoduché bezmasé jídlo á 690Kč/osobu). 

Příplatky: pobytová taxa 12 až 18 let = 150Kč/os./týden; od 18 let = 300Kč/os./týden. Na
místě se hradí vratná kauce 300€/skupinu.

Pojištění:  léčebné  výlohy,  storno  zájezdu  a  odpovědnost  za  škodu  za  příplatek
29Kč/os./den, do 15 let = 19Kč/os./den.

Různé:  bohatá nabídka výletů, platí se v místě. V penzionech jsou lůžkoviny, nejsou zde
věci  osobní  a hygienické  potřeby.  V  místě  je zdravotnická  ambulance,  lékárna,  zubař.
Sport, zábava:  sportovní hřiště u školy a plocha ke cvičení jsou zdarma. Tenisové kurty jsou placené (cena se dá většinou
dohodnout prostřednictvím našeho místního partnera). U pláže Bošana je fotbalové a volejbalové hřiště, dětské hřiště. 

Platí pro skupiny minimálně 15 osob.


