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ITINERÁŘ – BIOGRAD NA MORU 
 

 

Kudy tudy 

Plánek kempu     

Orientační ceny 

 

 

Vážení hosté, 

dříve, než se vydáte s námi k Jadranu, nabízíme Vám několik rad, které Vám mohou usnadnit cestu a pobyt.  

Vybrali jste si pobyt v Biogradu na Moru – střední Jadran, mobilní domy. 

Severní Dalmácie 

Oblast středního Jadranu má typické stabilní klima, členité pobřeží se spoustou ostrůvků a čisté moře 

nabízející kvalitní koupání. Biograd na Moru je přístavní město ležící na břehu Jadranu 28 kilometrů 

jihovýchodně od Zadaru. Probíhá tudy Pašmanský kanál a z pláží jsou vidět dva nedaleké ostrůvky - Planac a 

Sv. Katarina. Biograd je oblíbeným letoviskem, ve středověku býval sídlem chorvatských králů, dnes zde panují 

především turisté z celé Evropy. Kromě krásných pláží je předností i bohatá nabídka kulturních akcí a 

sportovně-rekreačních aktivit. Věříme, že si tuto lokalitu zamilujete a budete se sem rádi vracet.  

Kemp Park Soline 

Park Soline se nachází 15 minut pěší chůze z centra Biogradu a rozkládá se na ploše 15 ha u nejhezčí zátoky 

Soline se štěrkovo-oblázkovou pláží. Jedná se velice kvalitně vybavený kemp, z části příjemně zastíněný 

vzrostlými borovicemi a duby. Kemp disponuje kvalitním sociálním zařízením, restaurací, supermarketem, 

směnárnou i internet café. Za poplatek zde můžete využít také automatické pračky. U místní stylové 

restaurace můžete využívat prostornou terasu pro 200 osob s výhledem na moře, odpočívat a užívat si mořský 

vzduch s příchutí levandule a rozmarýnu. 

http://www.biogradnamoru.cz/zadar
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Pro Vaši aktivní dovolenou jsou zde k dispozici tenisové kurty, stolní tenis, malá kopaná, vodní lyžování, 

potápění, půjčovna jízdních kol, jogging, jízda na kolečkových bruslích, basketbal, plážový volejbal   

a atraktivní národní parky Krka, Kornati nebo Paklenica, dále známá města Zadar či Šibenik. 

 

Naše mobilní domy jsou vybaveny ledničkou, plynovým vařičem, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, 

veškerým nádobím (hrnce, talíře, sklenice, hrníčky, příbory apod.), sušákem na prádlo, klimatizací.  

Před mobilním domem je posezení se zahradním nábytkem, kryté plátěným přístřeškem. V kempu je zakázáno     

grilovat na otevřeném ohni, ale jsou zde k dispozici místní grily, lze dohodnout s naším delegátem. 

 

CESTA DO CHORVATSKA přes Rakousko 

BRNO, MIKULOV (poslední čerpací stanice s možností zakoupení rakouské dálniční známky, hraniční přechod), 

směr WIEN, nájezd na dálnici A5, směr GRAZ – A2, kolem GRAZU, rovně směr KLAGENFURT (dálnice A9, 

prostřední cedule SLOWENIEN, SPIELFELD), hraniční přechod SPIELFELD, Slovinsko, MARIBOR, směr ZAGREB 

po A4 (E59), hraniční přechod MACELJ, Chorvatsko. Po dálnici s mýtnými branami do ZAGREB, dále směr SPLIT, 

sjezd č. 19 BENKOVAC ( Pakoštane, Biograd, Benkovac) silnice 503. V Biogradu rovně směr centrum, dále na 

světelné křižovatce dle tabule SOLINE vlevo, poté vpravo SOLINE. Ostrá pravotočivá zatáčka, přijíždíte ke 

kempu.  

CESTA DO CHORVATSKA přes Maďarsko Chcete-li ušetřit za Slovinskou známku a vyhnout se 

pravidelným kolonám na slovinsko/chorvatských hranicích vlivem nedokončené dálnice  

a zúžení komunikace do jednoho pruhu doporučujeme Vám cestu přes Maďarsko. Základní osa transitu je: 

BRNO, BRATISLAVA, CSORNA, KORMEND, LETENYE, následně napojení se v Zagrebu na trasu uvedenou výše. 

Adresa: ILIRIJA d.d., Camping Park Soline, Put Solina 17, Biograd na Moru, 23210, Hrvatska 

GPS: 43° 55' 43'' N; 15° 27' 08'' E; 
POZOR: v Chorvatsku  silnice kloužou NEJEN za mokra!!! 

 

Dálniční poplatky: 

Česká republika – dálniční známka 310 Kč/10 dnů, 440 Kč/měsíc 

Slovenská republika – dálniční známka 10 EUR/10 dnů, 14 EUR/měsíc 

Rakousko – dálniční známka 10 dní 8,50 Eur, 2měsíční 24,80 Eur 

Slovinsko – dálniční známka 15 Eur/7 dní nebo měsíční 30 Eur do 3,5t a do 1,3m nad první nápravou 

Chorvatsko – dálniční poplatky za osobní vozidlo cca 40 KN/100 km 

Více informací na www.dalnicni-znamky.com 

Orientační ceny PHM 

Slovensko  Natural 95 – 1,432 Eur Nafta – 1, 357 Eur 

Rakousko   Natural 95 - 1,359 Eur Nafta – 1,330 Eur 

Slovinsko    Natural 95 – 1,447 Eur Nafta - 1,325 Eur 

Chorvatsko  Natural 95 -  10,27 KN Nafta – 9,68 KN  

Informace a ceny jsou pouze informačního charakteru a CHERRY TOUR za ně nenese odpovědnost. Aktualizovány k 3.3.2014. Dotazy 

na ÚAMK tel. 261 104 111, nebo info@uamk.cz. Dálniční poplatky v Chorvatsku můžete platit hotově v HRK, EUR nebo platebními 

kartami. 

mailto:info@uamk.cz
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Mezinárodní tísňová linka 112 

telefon na delegáta BIOGRAD: 00385 994 582 280 

telefon na delegáta MURTER : 00385 994 035 195 

telefon na delegáta ŠIBENIK:  00385 994 582 281 

 

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ 
- s pobytovým poukazem a pasy (případně občanskými průkazy) se přihlaste na recepci k pobytu, 

- cestovní dokumenty si můžete z recepce vyzvednout již druhý den ráno, 

- vyhledejte dle plánku naše mobilní domy a delegáta, který Vás ubytuje, 

- postupujte dle jeho pokynů. Při ubytování je vybírána vratná kauce ve výši 2.000 Kč/ dům (ta je po 

ukončení pobytu a předání mobilního domu vrácena), pokud je dům uklizen a v pořádku. V opačném 

případě je možno strhnout jednorázově částku 500,- za znečištění domu. 

- ubytování hostů je možné až po 15 hodině. PŘED 15 HODINOU NEBUDETE UBYTOVÁNI! 

- plánujete-li pozdní příjezd, zašlete předem delegátovi sms, tel.č. 00385 994 582 280 

- před začátkem pobytu je Vaší povinností převzít inventář mobilního domu, 

- delegát Vám bude k dispozici denně v pravidelnou dobu, v nutných případech na telefonu, 

- po ukončení pobytu je potřeba mobilní domy předat do 9 hodin, 

- hosté provádějí základní úklid sami (vynesení odpadků, úklid lednice, úklid kuchyňské linky, umytí nádobí, 

zametení podlahy) tak, aby dům předali delegátovi v takovém stavu, v jakém jej přejímali. 

- u delegáta je možno zakoupit český bufet: 0,5l pivo, 1,5l slazená minerálka, 2l kofola, 2l coca cola, 0,5l 

staropramen cool, slané tyčinky, brambůrky – dle aktuální nabídky u delegáta 

 

Delegát Vám bude k dispozici dle domluvy, případně na tel. čísle 00385 994 582 280. 

NEZAPOMENOUT 

- Povlečení, prostěradla na 1x manželskou postel rozměry cca 140x200, ostatní 90x200, utěrky, mycí 

prostředky na nádobí, toaletní papír, alespoň pojištění léčebných výloh, kartičku zdravotního pojištění  

v ČR 

- Na místě lze zapůjčit ložní povlečení. 150,- Kč/osoba/pobyt! Nutné nahlásit 2 týdny před odjezdem 

v kanceláři CHERRY TOUR.  

UPOZORNĚNÍ 

- V mobilních domech jsou buď lednice o objemu 100 litrů s malým mrazákem, nebo lednice o objemu 200l 

s mrazákem. 

- V kempu je zakázáno používat otevřený oheň, tudíž není dovoleno grilování, lze pouze na vlastních 

elektrických grilech nebo na místech k tomu určených kempem. 
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Orientační ceny potravin 

česky chorvatsky cena v HRK    
chleba kruh 6,50 - 10,00   hamburger hamburger cca 25,00 

mléko mlijeko 5,50 - 8,00   pizza  pizza  30,00 - 60,00  

jogurt jogurt 3,00     špagety  špageti  15,00 - 35,00 

máslo maslac 9,50 - 11,00    klobásy  kobasice  cca 26,00 

sýr sir 40,00 - 120,00    čevapčiči  čevapčiči  40,00 - 55,00 

salám salama 60,00 - 140,00    mleté maso pljeskavice 40,00 - 55,00 

šunka  pršut 75,00 - 200,00    biftek na grilu kotlet na grilu cca 80,00 

kuřecí maso piletina 22,00 - 29,00    vepřový kotlet svinski kotlet cca 50,00 

telecí maso teletina 50,00 - 100,00    mořský okoun bijelariba  cca 80,00 

hovězí maso govedina 48,00 - 75,00    rizoto  rtžot  30,00 - 48,00 

vepřové maso svinjetina 35,00 - 60,00    hranolky  pomfrite  cca 12,00 

ryby riba 35,00 - 180,00    palačinky  palačinke  cca 15,00 

pomeranče naranče 8,00 - 10,00    čaj  čaj  10,00 

citrony limune 7,00     pivo točené pivo  12,00 - 15,00 

rajčata rajčice 12,00 - 15,00    polévka  juha  12,00 

brambory krumpir 4,00     zákusky  kolači  10,00 - 15,00 

mrkev mrkva 7,00     

salát salata 7,00 - 20,00    Ostatní výrobky 

rýže rtža 10,00     toaletní papír toaletni papir 10,00 - 18,00 

těstoviny tjestenina 5,00 - 14,00    vložky  higijenskiulošci 14,00 - 16,50 

olej ulje 14,00     plenky  dječjepelene 100,00 

sůl sol 2,90     mýdlo  sapun  3,50 

cukr šečer 7,00     šampon  šampon  10,00 - 20,00 

čokoláda čokolada 7,00 - 10,00    žiletky BIC žileti BIC  10,00 

minerálka mineralna voda 4,50 - 6,50    cigarety  cigareta  15,00 -20,00 

pivo pivo 5,50 - 20,00   aspirin  aspirin Bayer 30,00    

víno vino 14, 00 - 80,00      

vodka vodka 44,00     

brandy brandy 60,00 - 80,00  


