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TÁJÉKOZTATÓ A MOBILHÁZAS NYARALÁSRÓL
Mobilházaink Biograd na Moruban, a vízparti Soline
kempingben, a strandtól 2 percre találhatók. A házakban
minden van, ami a kényelemhez szükséges: van fürdõszoba,
Wc, nappali-konyha, és két hálószoba. Anyaga hõszigetelt,
ezen kívül hûtõ-fûtõ klímával felszerelt. A házak elõtt 12m2es, hangulatos, fedett fa terasz áll. Természetesen a
gyerekekre is gondoltunk, ezért a kétágyas hálószobában
külön gyerekágy is felszerelésre került, létrával
megközelíhetõ, ezt imádják a gyerekek!
Felszereltség -mindenre gondoltunk:
TV, DVD lejátszó * Hûtõszekrény (nagy) mélyhûtõrésszel *
Elektromos tûzhely * Mikrohullámú sütõ * Edények *
Klímaberendezés (hûtõ-fûtõ) * Étkészlet, poharak 6 fõre *
Ágynemû * Terasz kerti bútorokkal * 1 autónak ingyenes
parkolóhely * Ruhaszárító

A közvetlen vízparti Soline kemping a dalmát tengerparton,
Biograd na Moru déli részén, fenyõerdõvel borított területen
található. A kemping a 2008-as évben komoly fejlesztésen
esett át, így az eddiginél is színvonalasabb lett. A kemping
strandján homokos, aprókavicsos, valamint sziklás rész is
kialakításra került, az újonnan létesített parti sétány pedig a
város legjobb strandjain át egészen a központba vezet (kb. 10
perces séta). A kemping éttermének gazdag gasztronómiai
kínálata, a kávézó és a teraszán egésznap folyó animációs
programok, valamint a gyerekjátszóterek és sportolási,
kikapcsolódási lehetõségek mind a pihentetõ és tartalmas
nyaralást szolgálják.
Szolgáltatások a kempingben:
Étterem, kávézó, pénzváltó, zöldséges, hentes, mosoda,
játszótér, napközbeni és esti animáció, WIFI a recepciónál!
Szolgáltatások a környéken:
Bolt, rengeteg kávézó, jégkrémes, Disco-Bar, éttermek, stb.
Sportok, kikapcsolódási lehetõségek:
Teniszközpont (kivilágított pályák!), vizisí, búvárkodás,
túrázás, vitorlázás, Aqua Center, bicikliutak, stb.

Alaprajz

Biograd a zadari rivéra egy méltán közkedvelt szép fekvésû, modern városkája, mely a horvát királyok koronázási
székhelyeként fontos történelmi szereppel bírt. A régi királyváros épületeibõl fennmaradt falak, ill. antik és középkori
építmények alapjai képezik a városka értékes látnivalóit. Szépsége, harmóniája, ideális elhelyezkedése miatt napjainkra pezsgõ
életû üdülõhellyé vált, ahol számos étterem, bár, sétány, bevásárlási lehetõség, disco várja a kikapcsolódni vágyókat.
Biograd a vitorlázók mekkája kiváló fekvésének köszönhetõen: a Kornati szigetek és számtalan más felfedeznivaló várja a
tenger szerelmeseit.
Bérelhetünk jachtot skipperrel vagy anélkül, de lehet
búvárkodni a három búvárközpont valamelyikében.
Részt vehetünk szervezett kirándulásokon, hegymászóés biciklitúrákon, akár a közeli Paklenica Nemzeti
Parkban is. Bérelhetünk jet-skit, mini-golfozhatunk,
lovagolhatunk és íjászkodhatunk is. Óriási vonzerõ a
20 kivilágítható pályából álló teniszközpont, valamint
a közelben található Krka vízesés.
Árak, foglalás
A mobilházak bérleti díja 45-99 EUR /nap, szezontól
függõen.
Az árak 4+1 fõre vonatkoznak, és egy autó parkolási díját
tartalmazzák. Ezen kívül a kempingben már csak az
üdülõhelyi illeték fizetendõ, amely 0,75-1 EUR /fõ /nap.
Az aktuális árak, akciók, valamint a foglaltság honlapunkon
megtekinthetõ, vagy érdeklõdjön telefonon!
Csoportos kedvezmények, egyedi engedmények miatt kérjük
jelentkezzen e-mailben, vagy telefonon!

Térkép, megközelítés
Biograd na Moru
Magyarországról Letenye
felé, autópályán
megközelíthetõ. Távolság
a határtól: 410km.
Zadartól csak 25km!
Zadarban Interspar és
Metro is van!

