
UBYTOVÁNÍ V CHORVATSKU - Biograd na Moru 

mezi Zadarem a Šibenikem 

Přijeďte strávit pohodovou dovolenou s rodinou nebo partou přátel v komfortním ubytování 
v Chorvatsku, v soukromém apartmánu pro 8 osob. 

Villa je situovaná v klidné části města Biograd na Moru s vlastním parkováním za domem. 
Ubytování je s klimatizací a Wi-Fi připojením zdarma. 

Do 10 min (800 m) lze dojít k několika plážím. 

Biograd má pěkné rozlehlé oblázkové pláže, které lemuje borový les. Nejblíž centru obce (10 
min. pěší chůze po pobřežní promenádě směrem k jihovýchodu) je populární pláž Dražica, 
hlavní pláž letoviska - velká, oblázková, lemovaná borovým lesem, dobře vybavená sprchami, 
kabinkami a zábavními nebo sportovními atrakcemi (tobogán, trampolíny apod.). Spolu s pláží 
Bošana / v severozápadní části města, hned za jachtařskými přístavy /  byla vyznamenána 
tzv. Modrou vlajkou (viz aktualita: Ocenění pro pláže a jachtařské přístavy - mariny "Modré 
vlajky 2015"). Další oblázkovo-písečné pláže jsou Soline a Kumenat. 

Ubytování nabízí: 

 2x ložnici / 6 míst pro spánek + 2x přistýlka + 1x dětská postýlka; 

 koupelnu; 

 kuchyňský kout / sklokeramická deska, trouba, mikrovlnná trouba, lednice, varná 
konvice;  

 obývací pokoj s TV; 

 klimatizace; 

 Wi-Fi připojení zdarma. 

K zázemí  patří relaxační terasa, zahrádka s posezením, grilem a s venkovní sprchou. 

  

Biograd na moru 

Město a přístav v Severní Dalmácii (5 500 obyv.), 28 km jihovýchodně od Zadaru. Tradiční, 
velmi pěkně upravené letovisko s bohatou vegetací. Rozkládá se na poloostrůvku mezi 
zálivy Bošana, Soline a na pevnině. Před Biogradem jsou ostrůvky Planac a Sveta Katarina (s 
majákem). Výlet trajektem lze do Tkonu na ostrov Pašman. Biograd je východisko lodních 
výletů do národního parku Kornati. 

V Biogradu je přístav pro jachty - marina má novou nemalou atrakci, a to podmořské 
osvětlení. Jako jediný na světě instaloval podmořská světla. Zatím jej osvětluje 9 silných 
světelných zdrojů, v plánu je jich však 40. Osvětlení je už dnes velmi efektní a vzbuzuje velkou 
pozornost návštěvníků. 

 

Ceník 

Celková kapacita domu je 8 osob /pro spánek/ + dětská postýlka  

http://chorvatsko.cz/aktual/150629_oceneni-pro-plaze-a-mariny-modre-vlajky-2015.html
http://chorvatsko.cz/aktual/150629_oceneni-pro-plaze-a-mariny-modre-vlajky-2015.html


ČERVENEC - SRPEN 

Cena za týden – 7 nocí – 19.900 Kč 
Cena za osobu 355 Kč / os / noc  

OSTATNÍ MĚSÍCE 

Cena za týden – 7 nocí – 15.000 Kč 
Cena za osobu – 268 Kč / os / noc. 

VÍCE INFORMACÍ K UBYTOVÁNÍ ZÍSKÁTE V CESTOVNÍ AGENTUŘE V2 TRAVEL,  
NA E-MAILU: INFO@V2TRAVEL.CZ NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE 723 257 770 

 

Fotogalerie  

mailto:info@v2travel.cz


 

 

 

     



   


