
Vhodné pro menší i větší děti!
Nejrychlejší cesta k moři
Pulzující starobylé město
Celý objekt pouze pro Vaši akci

MÍSTO
Biograd na Moru je krásně upravené a velice živé město vzdálené asi 30 km jižně od Zadaru. Jedná se  
 o oblíbené letovisko vyhledávané pro své rozlehlé čisté pláže lemované borovým lesem. Pláže jsou 
většinou štěrkovité s betonovými platy nebo písčité s oblázky a pozvolným vstupem do moře. 
Tady zažijete tu pravou přátelskou atmosféru a spoustu letní zábavy. 

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v pensionu s kapacitou 55 osob. Dům se skládá z 4-7 lůžkových apartmánů  
(2-3 lůžkové ložnice + obývací pokoj s rozkládacím gaučem), nebo 3-4 lůžkových studií. Všechny pokoje 
mají balkon a klimatizaci. V případě větších skupin můžeme přibrat další domy v sousedství.

VÝLETY
Za příplatek organizujeme výlety. Město Zadar s množstvím historických a kulturních památek je 
nejpřitažlivějším místem Dalmácie. Národní park řeky Krka s projížďkou lodí uchvátí četnými 
vodopády, krápníkovými prahy i možností koupání. Nebo tradiční dřevěnou lodí Nenad na ostrov 
Pašman či do rybářské vesnice Tkon. 

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je plná penze včetně nápojů k jídlu. Český kuchař vaří poctivou domácí stravu, která 
dětem chutná a podává se v místě ubytování.

Proč na školní výlet do Biogradu?
Děti poznají novou kulturu
Krásná mediteránská příroda
Zážitky se spolužáky na celý život

CENY A SLUŽBY
V ceně je zahrnuta doprava pohodlným klimatizovaným autobusem s TV, ubytování ve vlastním 
penzionu, plná penze (česká kuchyně) s nápoji k jídlu a pojištění CK proti úpadku, pobytová taxa 
i DPH. Jeden učitel zdarma na každých 10 platících dětí. Cena je kalkulována na odjezdy  
z Prahy, Brna a Českých Budějovic. Destinace je vzdálena cca 1 000 km (13 - 15 hodin jízdy). 
Odjezd v pátek večer z ČR a v sobotu ráno příjezd na místo.

Chorvatsko – Biograd
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