CHORVATSKO PO SEZONĚ
31.8 – 15. 9. 2019

První dva týdny září jsme se opět, jako každý rok, vypravili do Chorvatska. Protože již nemáme děti školou povinné,
volíme záměrně měsíc září, kdy jsou již kempy trochu volnější a nejsou zde taková horka. V průběhu dovolené jsme
navštívili tyto dva campingy na břehu Jaderského moře.
Camping Pisak – GPS: 44°16'23.704"N, 15°28'39.654"E, http://www.autokamp-pisak.com/
První týden jsme již tradičně strávili v našem „domácím“ campingu Pisak v Seline poblíž známého chorvatského
národního parku Paklenica. Tento camping je umístěn v malé a klidné obci Seline, jen 10 km od dálničního nájezdu
Maslenica. Součástí campu je i dlouhá oblázková pláž a mírným vstupem do vody. Camping má tyto přednosti:
dostatek prostorných parcel umístěných na poloostrově Pisak, parcely jsou na rovině. Dvoje kvalitní sociální zařízení
až sterilně čisté a celodenně udržované. Na parcele přípojka elektřiny, vody a Wifi. Prodejna čerstvého pečiva u
campu. Možnost ubytování v mobilhomech. Možnost cest na kolech. V sezónu se doporučuje rezervace parcel
předem. Protože tento camping je již známý, je zde poměrně mnoho Čechů.
Camping Navis – GPS: 44°34'41.75"N, 14°51'17,8"E, https://www.campnavisnovalja.com
Tento camping jsme letos navštívili poprvé. Jedná se o nový camp otevřený 3 roky. Nachází se asi 4 km od známé
Novalji na ostrově Pag. Je umístěn v opuštěné oblasti v blízkosti města Novalji. V campingu je prodejna čerstvého
pečiva a zeleniny. V campingu je i restaurace. Údajně je však pro vysoké ceny málo navštěvovaná (nenavštívili jsme
ji). Ostatní nákupy v Novalji – cca 4 km po pobřeží. Mimo parcely pro stany a karavany je zde 17 komfortně
vybavených stanových domků (glamping stany). Tyto stany jsou komfortně vybaveny klimatizací, televizí, kuchyňkou,
ledničkou atd. Hlavní dominantou campingu je překrásná pláž s krásným pohledem na širé moře. Na pláži jsou sprchy
a množství bezplatných slunečníků. Příjezd do campingu je trochu krkolomný po úzké strmé silnici k moři. Vzhledem
k tomu že camping je nový, je zde poměrně málo stínu. Je zde dostatek místa a cca 150 parcel o ploše 80 – 100 m2
s přípojkou elektřiny (ECC – 25A !!!) a pitné vody. Na některých parcelách jsou vybudovány přístřešky. Ceny parcel
jsou rozlišeny podle vzdálenosti od moře. Za celou dobu pobytu jsme zde nepotkali ani jediný český karavan nebo
obytku. Převažují zde návštěvníci z Německa a Rakouska.
Cenově náš dvoutýdenní pobyt nebyl příliš drahý, protože oba navštívené campingy akceptují mimosezonní slevovou
ACSI kartu. Takže cena na noc byla pouhých 16 € (416 Kč) + taxa. To v některých campech v Česku zaplatíte více za
horší služby.
Více Vám snad řeknou fotografie z našeho pobytu včetně komentářů, které otevřete kliknutím na: ALBUM
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