Cestovní agentura-Monika Tykalová
Palackého 173, Postoloprty 439 42
mob.607908826
IČO : 87279932
ve spolupráci s cestovní kanceláří Ive -Ria tour

Ubytování v mobil-home

30.7. – 8.8.2020

7.600 Kč

Ostrov Pag
Ostrov Pag je se svou 60 km délkou třetím největším
ostrovem Chorvatska. V šedesátých letech minulého
století byl ostrov Pag spojen mostem a stal se tak velmi
oblíbenou turistickou destinací.

Kemp Straško ****
Kem Straško je umístěn ve stínu borového háje přímo na pláži. Má dlouhou a širokou oblázkovou pláž. V kempu
Straško jsou dvě restaurace s nabídkou hotových jídel a mořských specialit, pizzeria, pivnice, 2x market, 2x pekárna,
půjčovna jízdních kol, skútrů a šlapadel. Část kempu je vyhrazena pro nudisty. Sportovní aktivity v kempu: osvětlené
tenisové kurty, 2x beach volejbalové hřiště, stolní tenis, fitness. Zdarma: internetové připojení (wifi), aerobic a
aquaaerobic, dětský koutek s dětským hřištěm a miniclubem pod vedením profesionálních animátorů.

Novalja
NOVALJA jako turistické centrum ostrova postavena v malebném zálivu Luna je atraktivním místem pro své
mírné klima, čistotu moře a různorodostí pláží obklopených borovými háji. Turisté si mohou vybrat pláže s klidnou
vodou v laguně, nebo pláže s otevřeným mořem. Z bohaté minulosti se v Novalje dochoval pouze antický aquadukt z
1. století vytesaný přímo do kamene. Novalja je ideálním místem k odpočinku, romantickým večerním vycházkám na
promenádách nebo k zábavě v různých klubech, diskotékách a restauracích.

Možnosti výletů: ostrov Rab, Zadar, FISH PIKNIK
Cena zahrnuje:
dopravu (autobusem)
ubytování (v mobil-home)
polopenze (česká a chorvatská kuchyně)
lázeňskou taxu
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění na cestu a pobyt
povlečení
Ubytování: Spojené mobilní domy pro 4 os. (16 m2) Má dvě oddělené ložnice se dvěma lůžky (možnost
spojení ve dvoulůžko), zařízenou kuchyňku s chladničkou, sporákem a kompletní sadou kuchyňského a
jídelního nádobí. Mobilhome má vlastní sociální zařízení s WC a sprchovým koutem. Před mobilhomem je
zastřešený prostor k venkovnímu posezení a vedle je prostor k parkování.

