
 

 

 

pořádá pro členy Klubu, rodinné příslušníky i ostatní zájemce  

ozdravně-rehabilitační pobyt u Jaderského moře 
 

CHORVATSKO s Luisou  
Ostrov MURTER  -  Kemp LOVIŠČA *** 

22.6.-1.7.2018 

destinace: 

Ostrov MURTER leží v oblasti severní Dalmácie, 20 km severozápadně od Šibeniku. Na rozloze 19 km2 

žije asi 5.000 obyvatel, kteří se živí převážně turismem a zemědělstvím, především pěstováním oliv. V 

osadě Tisno je Murter spojen s pevninou mostem. Celý ostrov je pokryt bujnou středomořskou zelení a 

působí klidným, harmonickým dojmem. Vyznačuje se teplým a stabilním počasím. U turistů je oblíben 

díky čistému moři, pěkným plážím a možnostem využití volného času. Je východiskem výletů do dvou 

Národních parků: ostrovů Kornati a vodopádů na řece Krka. 

JEZERA - kemp LOVIŠČA*** 
Kemp, obklopený vegetací, leží v blízkosti městeček Tisno a Jezera na východní straně ostrova. Je 

prostorný, moderní, dobře vybavený a mimořádně pečlivě udržovaný. Je zde recepce, prodejna potravin, 

restaurace, minigolfové hřiště, dětský koutek, škola potápění a surfingu, osvětlené tenisové kurty, ping-

pongové stoly. Probíhají zde kvalitní animační programy pro děti i dospělé. Hlavní pláž tvořená písečnou 

drtí má pozvolný vstup do vody. Mořské dno je kamenité – doporučujeme obuv do vody. Okolí kempu 

vybízí k výletům na kole a vyjížďkám na in-line bruslích. Přírodní pláže s pohledem na volné moře a NP 

Kornati asi 20 min chůze. Pronájem motorových člunů je možný v Tisnu. 

doprava: 

Autobusem z Uherského Brodu, Olomouc, Uh. Hradiště  

(+ přívěs pro možnou přepravu kol, potravin atd.) 

ubytování: 

Zařízené stany CK Victoria jsou postaveny v řidším borovém lesíku, odděleně 

od ostatních návštěvníků kempu, vzdálené 80–130 m od hlavní pláže 

cena zájezdu: 

dospělí  4600 Kč 

děti dle věku sleva (140-280Kč) 

 

(zahrnuje dopravu, ubytování, 8  pobytových dní, 7 nocí,  pobytovou taxu) 
Cestovní připojištění a stravu si účastníci zajišťují sami. 

(součástí zájezdu je lékař-internista) 

Přihlášku odevzdat a zálohu 1.000,-zaplatit je nutno do konce ledna. 

přihlášky a  informace: 

Kancelář LUISA, z. s., Bří Lužů 116 – Nadační dům,                                  e-mail: luisa.ub@seznam.cz 

tel.: 572 630 241, 774 323 150                                                                         web: www.luisa-centrum.cz 

mailto:luisa.ub@seznam.cz
http://www.luisa-centrum.cz/

