
Pakoštane je vyhledávané letovisko na Zadarské riviéře v oblasti severní Dalmácie.
 

Apartmánová vila Drago se nachází v klidné části Pakoštane a je ideální zejména pro školní pobyty. 
Velkým plusem je prostorná zahrada s grilem, která je vhodná k posezení i cvičení. V každém studiu/ 
apartmánu je dostupné Wi-Fi připojení k internetu a SAT-TV.
VV Pakoštane najdete spoustu obchůdků, restaurací i kaváren a v létě je zde i pestrý kulturní život. Koná 
se zde letní karneval, festival Školjka, dny vranských rytířů a „Materine užance“, což je festival gastrono-
mický, na němž můžete ochutnat jídla místních maminek, babiček a prababiček: cizrna, noky, vařená cho-
botnice, mušle, pršut, sýr... slané i sladké: mandle v cukru, fritule, boží milosti aj.  

Přímo v Pakoštane můžete ke koupání využít hned několik 
písčito-oblázkových pláží, které jsou roztroušeny                         
v letovisku i jeho blízkém okolí. Kromě pobřeží Jadranu je            
z Pakoštane dostupné také sladkovodní Vranské jezero. 
Díky zbudovaným cyklostezkám s naučnými tabulemi je 
možné k jezeru vyrazit i na kole.
PlážPláž
Od vily Drago se na krásnou písčito-oblázkovou pláž                   
dostanete po 8 minutách chůze.
Ubytování

K dispozici jsou pěkná, vkusně a moderně zařízená dvou až K dispozici jsou pěkná, vkusně a moderně zařízená dvou až 
třílůžková studia a čtyř až pětilůžkové apartmány. Všechny 
mají vlastní sociální zařízení, vybavený kuchyňský kout, 
SAT-TV a terasu. V apartmánech je dostupné Wi-Fi                        
připojení. Některé jsou vybavené také klimatizací, která se 
platí na místě.
UU apartmánového domu se nachází velká zahrada, která je                      
k dispozici všem klientům a skupinám. Každý rád využije      
příjemné posezení spojené s grilováním. Skupiny ocení              
zejména to, že v zahradě mohou nerušeně odpočívat, cvičit 
nebo si jen tak večer posedět a popovídat. 
Stravování
ChutnáChutná polopenze je zajištěna v nové, 200 metrů vzdálené 
restauraci.

Za cenu od 6.250,- Kč / os.
(kompletní ceník najdete na druhé straně letáčku)

Cena zahrnuje: 7x ubytování / os., 7x polopenzi / os.  dopravu         
zahraničním autobusem, povlečení, ručníky, pobytovou taxu,           
spotřebu energií, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:Cena nezahrnuje: kompletní cestovní pojištění.

Každá 11. osoba má pobyt, polopenzi a dopravu 
ZDARMA.

Adria Sun, s. r. o., Kobližná 19, 602 00 Brno, 
tel. 777 224 446, adriasun@adriasun.cz                                    

www.adria-chorvatsko.cz
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Zadarská riviéra - Pakoštane
Cenová kalkulace:

Termín zájezdu                            Cena s polopenzí

27.05.-03.06.2017                                6.250,- Kč
03.06.-10.06.2017                                6.350,- Kč
10.06.-17.06.2017                                6.450,- Kč
17.06.-24.06.2017                                6.550,- Kč 
24.06.-01.07.2017                                6.850,- Kč

02.09.-09.09.2017                                6.650,- Kč02.09.-09.09.2017                                6.650,- Kč
09.09.-16.09.2017                                6.450,- Kč
16.09.-23.09.2017                                6.250,- Kč
    


