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Termín: 6.6. – 15.6.2018 (odjezd ve středu cca. 19:00 a návrat v pátek ráno 

u haly Slavia) 
 

Místo:  BIOGRAD NA MORU – Kemp PARK SOLINE **** web 

 

Určeno: Pro chlapce i dívky TJ Slavia + rodiče, sourozenci a další osoby 

Informační schůzka středa 28.2. 18:30 na Slavii – velká zasedačka 

Kapacita zájezdu 50 osob 

 
 

Biograd na Moru 

leží v severní Dalmácii, pomyslném srdci jadranského pobřeží. Pro tuto oblast je typické mírné a stabilní klima, 

členité pobřeží se spoustou ostrůvků a čisté moře nabízející kvalitní koupání. Královské město Biograd dosáhlo 

největšího rozkvětu v 10. a 11. stol., kdy se stalo centrem chorvatské říše. Dnes je rekreačním centrem této části 

Jadranu a strategickým východiskem do tří národních parků – Paklenica, SlapoviKrka a Kornati. Blízko Biogradu 

leží i největší chorvatské sladkovodní jezero – Vransko jezero. 

 

Kemp Park SOLINE **** 

Leží v hustém borovicovém háji v Pašmanském kanále na jižním okraji Biogradu. Je umístěn přímo u moře 

v rekreační zóně Soline. V kempu najdete restauraci, bar, pekárnu, bankomat, směnárnu, několik hřišť (fotbal, 

tenis, nohejbal, stolní tenis ad.), dětské hřiště. V hlavní sezóně je zde dětský klub, disco, animace a cvičení na pláži. 

Na pláži je též zdarma beachvolejbalové hřiště. Pobřežní promenádou, lemovanou restauracemi, bary 

a kavárnami, lze dojít cca za 20 min. do centra Biogradu. Pláž kempu je přírodní skalnatá, s betonovými platy 

a upravenými vstupy do moře, místy oblázková. V těsné blízkosti kempu se nalézá též zátoka s pláží, tvořenou 

písečnou drtí. Směrem k Biogradu jsou rozlehlé městské oblázkové pláže s bazénem s mořskou vodou zdarma a 

několik skluzavek. Zábavní park je vzdálené asi 2 km. Obuv do vody doporučujeme. 

 

Letní přímořský kemp - Chorvatsko 
SPORTOVNĚ-VOLNOČASOVÝ KEMP DĚTÍ a mládeže 
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Možné výlety:  

NP Kornati– celodenní výlet lodí (od 27EUR) 
NP Krka s návštěvou Šibeniku– celodenní výlet busem (od26EUR) 
NP Plitvická jezera - celodenní výlet busem (od 30EUR) 
Město Zadar (9,50EUR), město Split, Trogir(od 22EUR) 
Noční plavba po Biogradském kanále – hudba, pití (od 5,5EUR) 
 

 
 

Ubytování:  

CHATKY jsou umístěné na okraji kempu u beachvolejbalového hřiště a v bezprostřední blízkosti pláže. Oblast 

s chatkami je částečně oplocena a má vlastní sociální zařízení. 

Tyto 4 – 5 lůžkové moderní dřevěné chaty mají 1 prostornou místnost, kde jsou rozmístěné všechny postele 

(dvoulůžka, jednolůžka i palandy). Postele nejsou vybavené přikrývkami, polštáři, malými polštářky a ložním 

prádlem. Je nutné si vzít vlastní polštáře, deky či spacák. Na posteli je pouze prostěradlo. Jsou zde i skříňky na 

vaše oblečení a kuchyňský koutek vybavený malou lednicí s mrazákem, rychlovarnou konvicí a základním 

nádobím. Před chatkou je dlážděný prostor se slunečníkem a zahradním nábytkem. 
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Stravování:  

 plná penze (snídaně, oběd, večeře, 2 x svačina, ovoce, zelenina + pitný režim) 

 vařit bude šéfkuchař a majitel restaurace Primátorka Pod Terasami pan David Šálek, s kterou 

spolupracujeme na zajištění stravy při pořádání velkých turnajů v hale Slavia 

 zahajuje se ve čtvrtek večeří a končí následující čtvrtek odpolední svačinou 

 

Cena:    6.900,- Kč / osoba od 15 let     6.200,- Kč /dítě 12 - 14,9 let     5.900,- Kč / dítě 2 - 11,9 let 

          

Cena zahrnuje: 

 dopravu luxusním autobusem 

 ubytování na 7 nocí 

 spotřebu elektrické energie a vody 

 služby delegáta 

 plnou penzi  

 zajištění sportovišť – beachvolejbal, fotbal, stolní tenis apod.  

 zajištění sportovního vybavení (míče, sítě apod.) 

Cena nezahrnuje povinnou pobytovou taxu ve výši 300,- Kč / osoba od 15 let a cestovní pojištění. 

 

Pojištění: nabídka v příloze 360,-/pobyt dospělí, děti do 15,9 let 180,-/pobyt 

 pojištění léčebných výloh 

 asistenční služby v zahraničí 

 pojištění zavazadel 

 pojištění odpovědnosti 

 úrazové pojištění 

 pojištění zrušení objednaných služeb (storno zájezdu) 
 

Sportovní náplň: 
 tréninky včetně beachvolejbalu 

 koupání 

 relaxace a regenerace 

 výlety (1-2 výlety dle dohody a zájemců) 
Vše pod vedením zkušených trenérů a pedagogů, zdravotnický dozor zajištěn. 

 

Přihlášky do 21.3.2018 na tomto formuláři 
současně se zaplacením zálohy 2.000,-/osoba na číslo účtu: 670100-2213595035/6210 
Variabilní symbol: 50 
Do zprávy pro příjemce uvést: CHOR+ jméno dítěte 
Doplatek bude do 9.5.2018. 
 

Kontakt: V případě dotazů kontaktujte Janu Šálkovou z CA Alohatravel 

 Web:  www.volejbal-slaviahk.cz 

 Email: info@alohatravel.cz 

 Mobil:  777 196 909 
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Stravování Chorvatsko 2018 

Při zajištění jídel budeme používat zdravé a čerstvé suroviny v rámci možností dané destinace. Plánujeme oslovit 

místního dodavatele ovoce a zeleniny pro dodávku čerstvých produktů. Dětem připravíme vhodné lehké menu, 

které se hodí pro stravování v přímořských oblastech. Zajištěn bude také celodenní pitný režim v podobě různých 

ledových čajů a citrusových limonád. V případě, že Vaše dítě bude vyžadovat úpravu jídelníčku z důvodu případné 

alergie tak na základě domluvy se zdravotníkem a rodiči toto také zařídíme v nejvyšší možné kvalitě.  

Díky provozu restaurace disponujeme také vhodným vybavením pro přípravu jídel a dodržení hygienických 

předpisů, co se týká hlavně uchování potravin a stolování.  

Jídelníček bude vyvážený a přizpůsobený velkému výdeji energie, pro dopolední svačiny plánujeme přísun 

vitamínů v podobě čerstvého ovoce a v odpoledních hodinách pro doplnění energie také nějaké sladké svačinky v 

podobě například francouzských palačinek. 

 

Za restauraci Primátorka pod Terasami, David Šálek 

Opletalova 328, 500 03 Hradec Králové 

telefon restaurace: 495 512 806 

                       mobil:    608 025 124 
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