Údaje o ubytování
Veškeré potřebné ložní prádlo a ručníky
Dětská postýlka (služba na požádání)
Možnost použití venkovního grilu
Možnost pobytu malých domácích mazlíčků, a
možnost použití boxu pro psy
Kryté parkoviště s dostatkem parkovacích míst
Znalost českého a anglického jazyka

APARTMÁNY

Apartmán 3 je v prvním patře
Apartmán 4 je v prvním patře
Počet lůžek: 2+1
Počet lůžek: 3+1
Společná terasa 16,5 m2
Vlastní kuchyně
Vlastní kuchyně
Vlastní koupelna se sprchou
Vlastní koupelna s vanou
Výhled na moře a zeleň
Výhled na zeleň a na hlavní silnici
STUDIO S KUCHYNÍ A
Apartmán 5 je ve druhém patře KOUPELNOU
Počet lůžek: 2+2+2
Vlastní úplně vybavená kuchyně Studio 6 je ve druhém patře
Dvě koupelny se sprchou
Počet lůžek: 2
Dva vlastní balkony s výhledem Vlastní kuchyně
Vlastní koupelna se sprchou
na moře
Výhled na zeleň a na hlavní silnici
Výhled na: moře, na zeleň a
na hlavní silnici

POKOJE

Pokoj 2 je v prvním patře
Počet lůžek: 2
Vlastní terasa velikosti 8 m2
Vlastní kuchyně
Vlastní koupelna se sprchou
Výhled na moře a zeleň

Pokoj 1 je v prvním patře
Počet lůžek: 2
Společná terasa 16,5 m2
Jedna kompletně vybavená
koupelna na chodbě
Výhled na zeleň a na hlavní
silnici

CENÍK (EUR/den)
Apartmán 5
Apartmán 4
Apartmán 3
Studio 6
Pokoj 2
Pokoj 1

VII / VIII
VI / IX
60
45
40
30
40
30
30
23
27
20
16
12
+ pobytová taxa

3.20

SUKOŠAN je městečko v zátoce, 11 km jihovýchodně od Zadaru;
obyvatel 2.500. Hlavními činnostmi obyvatelstva jsou zemědělství,
vinařství, pěstování oliv, ovoce a turizmus.
Sukošan leží u hlavní silnice, na konci mělké a chráněné mořské
zátoky, kde na malém mysu vznikla středověká ves Sukošan. Dnes
se toto městečko táhne podél celého prostranného zálivu, a původní
vesnice je nyní pouhé jádro velmi rozvinutého turistického města.
V malebné sukošanské zátoce na uměle nasypaném ostrůvku dal
zadarský arcibiskup vybudovat letní sídlo v 15. stol. Dochovaly se
pouze skromné pozůstatky zdí, a které jsou nejpůsobivější při
soumraku v době letní rovnodennosti.
Uvnitř někdejších vesnických hradeb je městečko propleteno úzkými
uličkami se starými kamennými domy, a v centrální části stojí župní
kostel zasvěcený ochránci Sukošanců - Sv. Kasijanu.
Zvláště malebné je náměstíčko "Gornja vrata" se starými vilami,
přebudovanými na šarmantní pohostinské objekty, a s kapličkou
zasvěcenou Blažené Panně Marii. V letních měsících se zde
organizují různé výstavy, koncerty a divadelní představení. Díky
početným restauracím a autentickým dalmatským vinným sklípkům
je Sukošan považován za město písně a vína.
Údaje o okolí objektu
Vzdálenost od autobusové stanice je 200 m
Vzdálenost od železniční stanice je 11 km (Zadar)
Vzdálenost od nejbližšího letiště je 10 km (Zemunik)
Vzdálenost od trajektového přístavu je 13 km (Zadar)
Vzdálenost od lékárny je 1800 m
Vzdálenost od ambulance je 1500 m
Vzdálenost od směnárny je 1450 m
Vzdálenost od středu letoviska je 1500 m
Vzdálenost od benzínové pumpy je 4 km
Vzdálenost od obchodu s potravinami je 200 m
Vzdálenost od moře je 150 m
Vzdálenost od pláže pěší chůzí je 250 m
Přístup osobních vozidel k objektu: výborný
Dopravní spojení veřejnými dopravními prostředky: výborné
Kryté parkoviště s dostatkem parkovacích míst

Zadar

dálnica

Šibenik
ZADAR, město staré 3000 let, plné římských a středověkých staveb
a památek, je kulturní, hospodářské a administrativní středisko
severní Dalmácie.
Fascinující je užší i širší zadarský region a uvnitř něho turistická
riviéra od Ninu na severu do Biogradu na jihu.
Zadar obklopují historická městečka Nin, Pag, Biograd, Obrovac,
Benkovac a kolem 50-ti dalších malých a hezkých míst, taktéž i
národní parky a parky přírody: Paklenica, Plitvice, Kornati, Krka,
Velebit, Telašćica.
Různorodá a čistá příroda Ravnih Kotara nabízí mnoho možností jak
pro ty, kteří se baví pěší turistikou, tak i pro znalce dobrého jídla a
pití. A nakonec, perloví krajkových ostrovů a ostrůvků, jichž je kolem
300, a jsou drahocenným darem, který příroda dala tomuto kraji.
Zvláštností zadarského okolí je i Vransko jezero, bohaté
sladkovodními rybami, které poskytuje možnost koupání a lovu jak
na moři tak i na jezeru ve stejný den.
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