


Agentura Nordproduction
vám zprostředkuje týdenní zájezd

pro jednotlivce i rodiny.
Místo pobytu: Pakoštane

( 6 km od Biogradu n. Moru)



Ubytování:
• Penziony s apartmány
    i samostatné pokoje.
• Každý apartmán i pokoj je
    vybaven kuchyní, sprchou a WC.

• Pěší vzdálenost k moři je cca 
100 - 200 m (podle toho, v kte-
ré části jsou klienti ubytováni). 
Část pláže je písčitá.

Cena zájezdu zahrnuje:
• Dopravu autobusem s WC, kli-

matizací a DVD. 
• Ubytování v apartmánech. 
• Výlet do úžasného Národního 

parku Krka a do starobylého Za-
daru. Vstupné se hradí mimo 
cenu zájezdu. 



Pakoštane je nevelká zemědělská obec 
a přístav na úzké šíji, oddělující Vran-
ské jezero od moře (2 200 obyv.), Na-
chází se 8 km jihovýchodně od Biogra-
du n. Moru. Skládá se ze staré části při 
moři a nové při magistrále. Pakoštane 
je skromnější středisko cestovního ru-
chu. To oceníte hlavně ve chvílích, kdy 
na plážích nebude hlava na hlavě. Ale 
i Pakoštane dokáže žít velmi bujarým 
nočním životem ;)

Přístav je chráněn ostrůvky Babuljaš, 
Veli školj a Sveta Justina, kterým míst-
ní říkají Ljubav (Láska), Ufanje (Nadě-
je) a Vjera (Víra).



UBYTOVÁNÍ



KOUPÁNÍ

Pěkně upravené pláže jsou v místě i v blíz-
kém okolí. Pobřeží obklopují poměrně roz-
sáhlé borové porosty. Přímo v centru obce 
se nachází velmi navštěvovaná pláž Janice 
1, která má jemný písek a betonové plošiny. 
Na západním okraji letoviska se rozprostí-
rá pláž Janice 2, která je ideální pro rodiny s 
dětmi. Tyto pláže jsou od místa ubytování 
více vzdálené. Naši klienti nejvíce využívají 
Pláž Punta, která se nachází v centru měs-
ta. Návštěvníkům nabízí oblázkovou a be-
tonovou část pro opalování a písčité dno. 
Na pláži si můžete pronajmout lehátka, 
slunečníky, šlapadla a jiné sportovní vyba-
vení. V bezprostřední blízkosti jsou také 
pohostinské objekty, které nabízejí občer-
stvení. Převážná část pláže je na slunci, 
pouze menší část je ve stínu.



GASTRO

Restaurace a bary nabízí hlavně středo-
mořskou kuchyni z plodů moře, masa, těs-
tovin, zeleniny, salátů a ovoce, Speciality 
z čerstvých domácích surovin si vychutná-
te převážně na otevřených terasách, které 
jsou velmi příjemné jak ve dne, tak samo-
zřejmě i večer. Samostatnou kapitolou jsou 
pak vyhlášené cukrárny s neodolatelnými 
druhy zmrzlin, na kterých si vaše chuťové 
buňky opravdu smlsnou. Velice dobře jsou 
zásobeny také místní obchody a tržiště. 
Pokud zatoužíte po čerstvých rybách prá-
vě vytažených z moře, je dobré si trochu 
přivstat ;)



GASTRO



ZÁBAVA

Válení se na pláži, prohřáté kosti, úžasné 
moře .... To je jedna část báječné dovole-
né. K té druhé patří také zábava, obzvlášť 
pokud máte s sebou děti. Máme pro vás je-
den perfektní tip ma místo, které je od Pa-
koštane jen kousek vzdálené. 
Fun Park Biograd je tematický zábavní 
park, který se svou ideální polohou v Bio-
gradu na Moru nabízí skvělou zábavu pro 
celou rodinu v srdci Jaderského pobřeží.
Vyberte si svou dobrodružnou jízdu v jed-
nom ze tří tematických celků: Vesmír, Pi-
rátské město nebo Divoký západ a zažijte 
dobrodružství způsobem dosud nevidě-
ným v tomto regionu.Kromě jízdy vás bu-
dou bavit také kouzelníci, žongléři, cirkusá-
ci, stand-up komici a podobní performeři, 
kteří jsou z různých částí světa.



VÝLETY

Naše agentura nabízí svým klientům také 
výlety na místa, která prostě musíte vidět.
Národní park Krka, vyhlášený od roku 1985, 
se nachází v oblasti Šibenicko-kninské 
župy v Chorvatsku a rozkládá se na nád-
herné řece Krka. Se sedmi majestátními 
vodopády je park doslova přírodním a kra-
sovým fenoménem. Jeho Skradinski buk, 
nejdelší vodopád na řece Krka, je jednou z 
nejznámějších přírodních krás v Chorvat-
sku. Je tvořen působivými vodními kaská-
dami, jezery a ostrůvky. 
Chcete slyšet, jak zpívá moře? Vezmeme 
vás do Zadaru na nezapomenutelný západ 
slunce, ale také na procházku nádherným 
starobylým městem. 
Příplatek 100,- Kč za jeden výlet (zájem 
min. 20 lidí). Vstupné se hradí mimo cenu 
zájezdu.



VÝLETY



Agentura Nordproduction vám přeje prožití
krásné dovolené a Pakoštane vás vřele uvítá

Dobro došli


