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Letní dovolená a potápění
v Pakoštane
Zastesklo se vám po neodolatelné vůni volně rostoucích bylin a zpěvu cikád
ve stínu borovicového lesa? Lákají vás široké oblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře, procházky po nábřeží, podmanivá chuť chlazených nápojů
a místních specialit? Po loňském úspěšném pobytu v Pakoštane vám opět
přinášíme nabídku na skvělou dovolenou.
Navíc pro licencované potápěče zajistíme jedinečné potápění v přírodních podmínkách národního
parku Kornati a pro laiky zkušební potápění u břehu s prohlídkou zatopené římské cesty.
Naše potápěčská škola GARUDA diving vás zve do malebného přímořského městečka
Pakoštane, v samém středu jadranského pobřeží. Najdete zde vše, co potřebujete k prožití
příjemné dovolené. Oblázkové pláže, hřiště, vodní radovánky, obchody, restaurace, kavárny,
lékárnu či poštu nebo čerpací stanici, řadu cílů pro výlety autem, lodí, „ponorkou“... Vzpomínáte
na neopakovatelnou atmosféru při pozorování vyskakujících delfínů nad mořskou hladinu či
romantické chvíle při sledování západu slunce z protějšího ostrova? Městečko leží asi 8 km od
města Biograd na moru. 30 km severozápadním směrem od Pakoštane se nachází město Zadar,
45 km jihovýchodním směrem město Šibenik.
V okolním moři se rozkládají ostrovy, které patří do Národního parku Kornati, proto je
potápění organizované hlavně z lodě (rychlý gumový člun nebo ocelová 12 m M/Y Polaris).
Lokality jsou vhodné jak pro začátečníky (OWD), tak i pro zkušené AOWD potápěče.
Pakoštane také nabízí výborné podmínky milovníkům cyklistiky díky vybudovaným cyklistickým
stezkám. Rekreační stezka vede z Pakoštane do Biogradu na Moru či okolo Vranského jezera.

Termín: od soboty 18. 7. 2020 do soboty 25. 7. 2020

Ubytování
Ubytování se nachází v areálu divecentra v těsné blízkosti oblázkové pláže. Jedná se o
ubytovací objekty, kterými jsou apartmánové domy. Standardní apartmány MARIN a ve vyšším
standardu luxusnější vilky OLIVERY.
Před domem MARIN je samostatný altán - společenská místnost s promítacím plátnem, kuchyní
a grilem, kde se dá večer společně posedět… a také velký venkovní gril.

Stravování je vlastní. Každý apartmán má k dispozici kuchyň se základním vybavením a lednicí
s mražákem. Ve městečku je řada restaurací, obchodů, takže nákupy nejsou vůbec žádným
problémem. Např. velmi oblíbené jsou pljeskavice a čevapi, které místní řezník prodává čerstvé,
namíchané a ochucené, takže je stačí dát jen na gril… stejně tak se dají koupit a ugrilovat ryby,
uvařit mušle. Po celou sezónu je k dostání mnoho ovoce a zeleniny.
Parkování vlastních automobilů je pro ubytované v areálu zdarma.
Cena za ubytování obsahuje ubytování, včetně spotřeby vody a elektrické energie, povlečení
(ručníky si vezměte vlastní), parkování v areálu, bezplatnou Wi-Fi, asistenci delegáta, pojištění
CK proti úpadku.
Cena za ubytování neobsahuje pobytovou taxu 30 Kč dospělá osoba/den, mládež polovinu.
Pobytová taxa bude připočtena po provedení rezervace. Cena dále neobsahuje cestovní
pojištění, stravu, dopravu, příplatek za klimatizaci 5 EUR/den a závěrečný úklid.
Závěrečný úklid: k ceně se připočítává povinný příplatek za úklid ve výši 300,- Kč/studio,
500,- Kč/apt. pro 4 os, 800,- Kč/apt. 6+3

APARTMÁNOVÝ DŮM MARIN
je vzdálený cca 60 metrů od pozvolné oblázkové pláže s mírným klesáním do moře.
Apartmánový dům MARIN nabízí několik různých typů ubytování. V nejvyšším patře
apartmán 2+2 s nejromantičtějším výhledem na moře z prostorné terasy. O patro níž nově
rekonstruovaný apartmán 4+2 s podobně hezkým výhledem na moře z obývacího pokoje. V
přízemí velký apartmán 6 + 3 se třemi oddělenými dvoulůžkovými ložnicemi. Dále 2 studia s
oddělenými postelemi a několik typů čtyřlůžkových apartmánů. Všechny ubytovací jednotky
jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí a sporákem, vlastní sprchou a WC, balkonem nebo terasou,
TV a klimatizací.
VILKA OLIVER
8 totožných čtyřlůžkových apartmánů s vyšším standardem ubytování ve čtyřech vilkách.
Všechny apartmány OLIVER tvoří 2 oddělené ložnice s manželskými postelemi, prostorným
obývacím pokojem s gaučem (který lze využít jako přistýlku až pro 2 osoby) a kuchyňským
koutem s lednicí a sporákem, sprchou, WC, prostornou terasou orientovanou k moři, TV a
klimatizací.

