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Dalmacie po sezoně
Camping Ninska Laguna, Camping Pisak
V letošním roce, po několikaleté přestávce jsme se rozhodli navštívit chorvatskou Dalmacii, kde jsme dříve pravidelně
jezdili. Zvolili jsme záměrně posezonní termín, abychom se vyhnuli davovému prázdninovému šílenství.
Z Rožnova jsme vyjeli v úterý odpoledne a volili trasu přes Rakousko. Zde bych chtěl všechny karavanisty a hlavně
majitele obytných aut upozornit na novou vážící stanici, která je na dálnici A5 mezi Mikulovem a Vídní poblíž obce
Schrick. Tato vážící stanice byla v provozu a kontrolovala všechny automobily nad 2,8t. Viz bližší diskuze na C24: ZDE.
My jsme projeli bez vážení a ztráty květinky.
Vídní jsme projížděli v cca 17 hodin a tak jsme si plně užili odpolední „Stau“ a popojížděli krokem. Na noc jsme
zastavili na dálnici A2 u motorestu v Loipensdorfu, kde obvykle nocujeme. S ranním sluníčkem jsme vyrazili na další
cestu. Z dálnice A2 jsme sjeli u Ilzu a pokračovali dále po okreskách přes Slovinsko do chorvatského Varaždinu. Tato
cesta vede po úzkých, ale kvalitních cestách. Za to okolí je krásné a vede oblastí s mnoha termálními lázněmi, okolo
hradů, ovocnými sady a malebnými vesničkami.
Za Varaždinem jsem opět najeli na chorvatskou dálnici až do Karlovacu, odkud jsme pokračovali malebnou krajinou
okolo Plitvických jezer až do Gorne Ploče. Zde jsme zase najeli na dálnici.
První týden jsme si naplánovali, že navštívíme camping Ninska Laguna (www.ninskalaguna.hr, GPS: 44°14'49.335"N,
15°10'27.530"E) v historickém městečku Nin. Zde jsme kdysi v minulosti byli a tak nás zajímalo, co se zde změnilo. A
byli jsme překvapeni, že vůbec nic. Zdá se, že se zde zastavil čas. Camping připomíná naše campy socialistické doby.
Nejkurioznější jsou sociální zařízení. My i ostatní návštěvníci raději používali sociální zařízení v karavanech. Předností
však tohoto campingu je však jeho poloha, kdy se po 5 minutách pěšky dostanete do centra historického městečka
Nin a těsně u campingu je známá Královská písčitá pláž s teplou vodou a pozvolným vstupem do moře. Nin je také
známý jako největší evropské naleziště léčivého bahna, které se nachází přímo u campingu. Toto léčivé bahno se zde
využívá již od římských dob k léčení různých revmatických, kožních nemocí a chorob páteře. Zajímavé je, že toto
léčivé bahno jsme našli nejen v Ninu, ale i na několika dalších místech v okolí.
Až na pár letních bouřek, zde panovalo pravé letní počasí a tak jsme trávili dny relaxem v teplé slané vodě Ninského
zálivu, nebo vyjížďkami na kolech po okolí. Takto jsme navštívili blízký Zaton (myslím tím vesnici, ne camp, kde za
vjezd do areálu resortu na kolech chtěla po nás ostraha nezanedbatelný poplatek), ostrov Vir, blízké Sabunike,
Privlaku, Zukve, Petrčane a další. S uspokojením musím konstatovat, že za dobu co jsme zde nebyli, se služby pro
turisty podstatně zlepšily. Přímo na břehu moře vyrostlo množství nových malých campingů, které ještě ani nejsou
zakresleny v mapách.
Druhý týden jsme se přesunuli do našeho „mateřského“ campingu Pisak (www.autokamp-pisak.com, GPS:
44°16'21.391"N, 15°28'37.421"E), který se nachází přímo u Národního parku Paklenica , kde jsme v minulých letech
jezdili pravidelně každý rok. Zde nás přivítala stará sestava zaměstnanců od majitele campingu usměvavého Šime

Bučiče, recepční Marii až po uklízečku. I když bylo již září a mělo být po sezoně, tak byl camping plně obsazen. Proto
doporučuji případným zájemcům o pobyt v tomto campingu si parcelu předem mailem rezervovat.
Camping prodělal před několika lety přestavbu. Turistům je k dispozici dostatek velkých parcel s přípojkou elektřiny,
vody a WiFi. Značná část parcel je umístěna přímo u oblázkové pláže. Dvoje sociální zařízení s dostatkem teplé vody,
papírových ručníků, mýdla a toaletního papíru září v kteroukoliv hodinu čistotou.
I zde byly pobřežní oblázkové pláže upraveny k lepšímu. Byla zrekonstruovaná příjezdová cesta, vybudována nová
sportoviště, lavičky i moderní a čisté veřejné sociální zařízení.
Po letech jsme se sem opět rádi vrátili a musíme konstatovat výrazné zlepšení služeb pro přijíždějící turisty. Při
odjezdu jsme si slíbili, že pokud nám to zdraví dovolí, tak bychom se sem chtěli začátkem září příštího roku opět
vrátit.
Fotografie z našeho pobytu si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
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