
 

 

Kam se jede? 

Přímořské letovisko Pakoštane se nachází asi 40 km od Zadaru. 6 km severně je položeno městečko Biograd 

s přístavem, které je bohaté svou historií. Milovníci koupání naleznou v Pakoštane a jeho okolí oblázkové a 

kamenité pláže, obklopené stinnými borovými háji. 

 

Ubytování: 

Je zajištěno ve dvou až šestilůžkových moderních apartmánech. Apartmány mají jednu ložnici nebo 

samostatné dvoulůžkové až třílůžkové ložnice, kuchyň s jídelním koutem, vlastní sociální zařízení (koupelnu a 

WC), terasu nebo balkón. Kuchyňky nebudou dětmi (účastníky) využívány vzhledem ke společnému stravování. 

Sušení mokrých potřeb ke koupání je možno na sušácích na balkonech nebo na společných terasách. 

 

Adresa ubytování: Vila Neda, ulice Kardinala Alojza Stepinca 28, Pakoštane 
 

Stravování:  

Je zajištěno vlastními pracovníky – česká kuchyně. Plná penze + nápoje k jídlu v podobě ovocných a jiných čajů. 

Stravování probíhá ve  společné jídelně. Místní zdroje vody jsou pitné, doporučujeme si vzít rozpustné nápoje.  

 

Doprava: 

Je zajištěna klimatizovaným autobusem s možností nákupu teplého nebo studeného občerstvení za Kč a 

videem. 

Odjezd  dne 16. srpna 2018  ve  20.30 hod. ulice Dobnerova  v Olomouci /mezi zdravotním střediskem     a 

Billou/, pozor odjezd posunujeme na dřívější čas oproti jiným rokům /kontroly dokladů na slovinsko-

chorvatské hranici/  pravděpodobný návrat 25. srpna 2018 mezi  6:30-8:00 tamtéž. 

Trasa – Olomouc – Brno – Mikulov – Vídeň – Maribor – Pakoštane. Příjezd do letoviska okolo 9:00 hod. 

 

Platby 

Cena za dítě 3 - 5 let včetně 4.000,-Kč, 6 - 12 let   Kč 7.800,- Kč,  13 – 19 let Kč 8.800,- Kč,  dospělí 10.300,- 

Kč. Při platbě si prosím odečtěte zálohu. Pokud jste již zaplatili, neplaťte!!! 

Platby prosím uhraďte nejpozději do 31. května 2018 - číslo účtu: 

ČS 1815458359/0800 variabilní symbol uvádějte rodné číslo účastníka- objednavatele (bez posledního 

čtyř nebo trojčíslí za lomítkem), do zprávy pro příjemce napište prosím příjmení účastníka, rodiny /popř. 

toho, kdo objednával pobyt/ - PAK 009 2018, můžete také hradit na adrese obč. sdr. PAPRSEK, 

Foerstrova 35 ,779 00 Olomouc – pondělí nebo středa od 15.00 do 17.00 hod.  

Pojištění: 
Pojištění si zajišťuje každý účastník sám u pojišťovny, ke které má důvěru. Plastový poukaz pojištěnce 

používaný v ČR, kartičky, případně pokyny pojišťovny, u které jste si uzavřeli připojištění do zahraničí, si 

nezapomeňte přibalit s sebou. Pojištění doporučujeme uzavřít na den odjezdu až po den příjezdu.  Doklady o 

pojištění (kartičky) odevzdají děti cestující samostatně vedoucímu zájezdu při nástupu do autobusu. Dospělí 

účastníci si je ponechají. 



PASY: 

Účastníci musí mít vlastní platný doklad.  Stačí OP. Chorvatsko je členem Evropské Unie.   

 

Kapesné: 

Doporučujeme max. Kč 1. 500,-- (kapesné pro děti) vyměněných na Kuny, příp. české peníze na občerstvení 

v autobusu. Je možná i výměna Kč na Kuny přímo v Pakoštane. Mezi výměnou v ČR a Chorvatsku nejsou výrazné 

rozdíly. V Chorvatsku je možno v některých obchodech i za služby použít Euro. Euro je nutno mít na platby za 

použití WC v Rakousku a Slovinsku (stačí cca 5 Euro). Ve většině obchodů v Chorvatsku můžete platit kartou 

bez poplatků, na výběr peněz jsou v Pakoštane tři bankomaty. 

 

S sebou doporučujeme (týká se dětí bez doprovodu dospělých: 

krémy na opalování s vyšším faktorem, mléko po opalování, pokrývku hlavy, dvoje plavky, ručníky, na ležení 

osuška, příp. rákosová rohož (drobný štěrk, kamenná pláž), obuv do vody, pomůcky vhodné pro hry do vody 

(lehátka, nafukovací míče, čluny, potápěčské brýle), trička, krátké kalhoty, osobní prádlo, hygienické potřeby, 

oblečení na cestu v noci (dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty), přezůvky.  Ložní prádlo je zajištěno. Utěrky 

k vlastnímu použití (použití nádobí v apartmánu). Čistící prostředek na úklid jsou zajištěny. Ručníky a toaletní 

papír přibalte  s sebou - Chorvaté nezajišťují. Léky dle potřeb,– viz potvrzení o bezinfekčnosti pro děti do 

15 – ti let cestující bez doprovodu. Doporučujeme léky na sluneční ekzém – na lékařský předpis. Drobná 

hra (karty, pexeso), kniha, časopisy. Dle zkušeností z minulých let doporučujeme léky, případně krém na 

sluneční alergii. 

 

Důležité!!! 

 Prosíme pěkně, aby zavazadlo na jednu osobu /dítě/ nepřesáhlo 15 kg z důvodu vážení autobusů v Rakousku. 

 

Na cestu svačinu vč. pití (dvě litrové láhve, které budou použity pro pitný režim v průběhu pobytu – info 

hlavně pro děti) do večeře násl. dne. Stravování zahajujeme večeří. Voda na ubytovacích kapacitách je pitná. 

 

Fakultativní možnosti výletů: 

Písečná pláž na ostrově Vrgada – výlet lodí cca 40 Kn  

Bývalé královské město Biograd na Moru – výlet lodí cca 40 Kn 

Noční Zadar – výlet autokarem cca  120 Kn  

Celodenní výlet – Národní park Krka cca  300 Kn děti 240Kn 

Celodenní výlet – Národní park souostroví Kornati – výlet lodí vč. občerstvení a oběda cca 280 Kn 

Ceny se mohou změnit dle aktuální chorvatské nabídky. 

Konkrétní informace podají delegáti-zástupci z.s. Paprsek na místě. 

Ceny v místních službách: 

Porce zmrzliny cca 8 Kn 

Malá káva espresso cca 7 Kn 

Velká káva Maciatto cca 12 Kn,                                                                                                                       

Palačinka 12 Kn                                                                                                                                         

Kukuřice 12 Kn 

Velká Pizza dle druhu cca 40-65 Kn 

Pohlednice cca 5 Kn 

Poštovní známka 6 Kn 

Případné info - tel. 00420 777 226 493 Mgr.Marie Vitásková, 

00420 608 878 767 Alexander Fomiczew 

Mobily, walkmany, discmany, CD, kazety, apod. si dítě s sebou bere na vlastní nebezpečí a o. s. PAPRSEK za 

jejich ztrátu nebo poškození nenese žádnou odpovědnost! 


