
 
Camping Club KČT TJ Rožnov pod Radhoštěm pořádá 
 
Ve dnech 23.6. až 8.7.2012  cestu s karavany do Chorvatska 

 

ZA SLUNCEM PO SEVERNÍ DALMACII 
 
 
 

Plánujete letošní dovolenou v karavanu opět u moře? Pokud jste se rozhodli, že v letošním roce 

nepojedete na Adria Rally, ale někam jižněji, pak Vám nabízím následující návrh. 

Naše představa je strávit dva týdny v campech v severní Dalmácii. Abychom více viděli, rozhodl jsem 

postupně navštívit postupně dva různé campy. Protože i letos bereme vnučku (21r) i vnuka (4r), tak jsme 

tomu přizpůsobili výběr campingu i program. 

První camping nabízí rodinné prostředí, krásnou oblázkovou pláž a karavan pár metrů od moře, příjemné 

a čisté prostředí s možností turistiky v Národním parku Paklenica.  

Druhý camping vám poskytne krásné písečné pláže s teplou vodou, které jsou v Chorvatsku vzácností, 

zábaly v léčivém bahnu a poznání historie Chorvatska v městečku Nin.  

 

Oba tyto campingy jsem již v minulosti navštívil, a tudíž vím, kam chceme jet. Jak dlouho zůstaneme 

v jednotlivých campech záleží na spokojenosti a momentálních okolnostech. Naše představa je nejprve 

týden pobýt na Ninu a pak přejet do Pisaku. 

 

Výběr campingů není neměnný a je jej možno po dohodě změnit. Pokud máte jiný odzkoušený návrh 

dejte mi vědět. 

 

Pokud máte zájem jet s námi, dejte mi co nejdříve vědět na mail: campingclubroznov@seznam.cz, 
nebo telefon: +420 604528437.  

 
 

 
Vašek Hronek 
Květen  2012 
 
 

 
 
 
 

CAMPING PISAK 
GPS souřadnice: 44°16'17.997"N, 15°28'40.983"E 

Vzdálenost z Rožnova: 887 km 

Cena za jednotku / noc: 18,6€ / 490.-Kč 

Bližší informace najdete na www.autokamp-pisak.hr 

 

 

 

 

 

 

 

Camping Pisak je menší camping (kapacita 120 karavanů), ležící ve vesnici Seline na poloostrově 

Pisak na úpatí mohutného pohoří Velebit cca 10km od výjezdu z dálnice Maslenica. Camping se 

nachází přímo na břehu krásné, dlouhé oblázkové pláže s průzračnou vodou. Velkou devizou jsou nové 

a naprosto čisté sociální zařízení s dostatkem teplé vody. Možnost pěších výletů do Národního parku 

Paklenica.  

 

 

 
          Pokračování na další straně 

mailto:vasek1353@seznam.cz
http://www.autokamp-pisak.hr/


 

 

 

 

CAMPING NINSKÁ LAGUNA I 
GPS souřadnice: 44°14'49.379"N, 15°10'38.471"E 

Vzdálenost z campingu Pisak: 55 km 

Cena za jednotku / noc: 15.-€ / 372.-Kč 

Bližší informace najdete na www.ninskalaguna.hr 

 

 

 

 

 

 

Camping Ninská Laguna je menší jednodušší camping rodinného charakteru a nachází se v těsné 

blízkosti překrásných písečných pláží a daleko od velkých průmyslových objektů. Na písečných plážích 

se nachází také léčivé bahno (Peloid). Německý autoklub ADAC nazývá tuto pláž jako „Královskou pláž“ 

a zařadil ji nejkrásnějším plážím Dalmácie. Pláže je zvláště vhodná pro rodiny s malými dětmi. 

V campingu je cca 100 parcel o ploše 60m2 a moderní sociální zařízení. Více jak polovina campingu je 

zalesněna. Všichni hosté mohou zdarma používat velkou lednici.  

V blízkosti campingu najdete všechno to, co potřebujete, obchod s potravinami (450m), 

restaurace s dalmatskými specialitami (300m) a v centru Ninu, který je cca 700m vzdálený se nachází 

banka, pošta aj.  

Léčivé bahno (Peloid) se zde využívá již od římských dob. Jsou známy fyzikální, mechanické a 

chemické účinky tohoto léčivého bahna. Léčebná kůra se provádí v přirozeném prostředí a skládá se z 

koupání a plavání v teplém moři, po léčbě s léčivým bahnem. Teplé moře a léčivé bahno umožňuje 

léčení revmatických chorob, deformace páteře a různých kožních onemocnění. Toto léčivé bahno se 

nalézá v ploché, dlouhé a písčité laguně. Voda má o 2-3 stupně vyšší teplotu jako na otevřeném moři a 

také větší slanost. 

Nin je nejstarší chorvatské královské město. Zde se bydlelo již v 9. století před Kristem. Nin se 

jmenoval Aenona. Když začátkem 7. století sem přišli Chorvaté vznikl Nin jako centrum první diecéze na 

území tehdejšího Chorvatska  a první centrum samostatného státu Chorvatsko. 

 
 

http://www.ninskalaguna.hr/

