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O oblasti 

  
*tiché zákoutí a romantický přístav 

V Chorvatsku se specializujeme na nejjižnější výběžek poloostrova Istrie, kde je jedno z nejhezčích 

koupání v celém Chorvatsku, v přírodní rezervaci Kamenjak u městečka Premantura. Je to jedno z 

nejbližších míst v Chorvatsku, kam se autem dostanete za 8 hodin (z Českých Budějovic), 9 hodin z 

Prahy, z Brna, z Plzně a maximálně za 10 hodin z Liberce a severních oblastí ČR. Tedy žádná velká 

dálka!  

Koupání v přírodní rezervaci je samo o sobě zážitek. A i když si užijete dovolenou v úžasném 

prostředí, stále se bude jednat o dovolenou za příjemné peníze.  

V Chorvatsku se v minulosti dalo koupat i v jiných přírodních rezervacích, jakými jsou např. vodopády 

řeky Krka, oblast Plitvických jezer atd. Tyto lokality se ale postupně staly rezervacemi se zákazem 

koupání. Je proto pravděpodobné, že zákaz postihne i rezervaci Kamenjak. Proto neváhejte a pojeďte 

si užít krásnou a nedotčenou přírodu ještě letos. 

Kamenjak: 

Vzdálenost od apartmánů k pláži je různá, stejně tak, jako jsou různorodé naše představy. Ti, co 

pojedou na dovolenou do tohoto ráje průzračné vody ve dvou, mohou nad ránem vyrazit pěšky, 

v ruce jenom ručník. Za 10 až 15 minut naleznou to, co hledají.  Sportovci si zapůjčí v městečku kolo a 

můžou se za den vykoupat na množství neuvěřitelných míst od skalných útesů přes hladké, vodou 

vyhlazené, plotny až po oblázkové „plážičky“ zakousnuté do pobřeží. To vše může být Vaše pláž. 

Rodince doporučíme naskládat dětičky do auta a za denní poplatek (40 kun/auto/den) vyrazit do 

chráněné oblasti vozem. Prašné cesty změní barvu Vašeho vozu na bílou, ale stojí to za to. Poloostrov 

je protkaný rozcestníky na jednotlivá kouzelná místa. Stačí vše omrknout a vybrat, co hledáte. Ležení 

v sosnovém háji, vyhřáté plotny v závětří, nebo si necháte lehátko pocákat přímo na břehu moře, na 

oblázkovém koberci? 

Na co si dát pozor – i když Vám popisujeme toto místo jako ráj na zemi, pamatujte na to, že moře je 

zde plné života. Bez dobrých bot do vody to nejde! 



 
 
 
 

 
    
 

Premantura: 

Když se setmí, tak se městečko Prementura rozzáří do své romantické krásy. Neodoláte procházce a 

neodoláte vůním pečených ryb a pizzy. Jí se zde skutečně výborně a vydatně. Porce jsou ohromné. 

Oblastní víno je osvěžující, pivo přijatelné i pro nás, fajnšmekry. Jižanská zmrzlina se stane Vaší denní 

posedlostí.  

Pokud chcete využít nadstandardního vybavení kuchyněk a raději si připravit domácí stravu, 

doporučujeme dopolední výlet za nákupy do Puly. Otevřené a kryté tržiště na bližším kraji města Vás 

nenechá chladnými. Nejdřív si vyberte na rybím trhu a pak dle své chuti doplňte o zeleninu a koření 

všech vůní a barev. Výbornou službu Vám udělají také obchůdky a markety v blízkosti. Desítka 

pekáren pro každodenní křupavou snídani je samozřejmostí. 

Co naleznete v městečku Premantura: 

Infocentrum 

Hospody, hospůdky, restaurace, bary, pizzerie 

pekárny, cukrárny 

prodejny suvenýrů a všech věcí k vodě a do vody 

půjčovna kol, agentura na výlety, potápěčské centrum 

obchod s potravinami, tržnice, malá rybárna 

kostel, muzeum, náměstí s občasným programem 

kamenná věž u náměstí, historická pec na pečení chleba 

podomní prodej vína v zahradách domorodců, místy i domácí olivový olej 

Tipy na výlety: 

Výlet po poloostrovu Kamenjak (v místě) 

Pula, koloseum, přístav, historické centrum s programem, muzeum olivového oleje (15 minut autem) 

Medulin městečko (15 minut autem) 

Aquarium Pula (15 minut autem) 

Výlety lodí, například Brijoni 
Aquapark Istralandia (55 minut autem) 

Fotky z oblasti Kamenjak a městečka Premantura, si můžete prohlédnout pod následujícím 

odkazem: https://www.tripadvisor.cz/LocationPhotos-g1077169-Premantura_Istria.html  

Pro koho je dovolená určena  
Pokud hledáte místo, kde se na každém rohu ozývá hlasitá muzika do brzkých ranních hodin, zástupy 

mladých lidí nebo kde je možnost navštívit obří aquaparky, tak dál už nečtěte.  

Premantura a Kamenjak je hlavně o odpočinku, klidu a útěku od uspěchaného života. Toto místo je 

určeno pro netradiční dovolenou v partě přátel, kruhu rodinném nebo páru. Všem, kteří hledají něco 

jedinečného. Najděte si vlastní koutek ve stínu sosen nebo se vydejte v zákoutí od pláže a oddávejte 

se jadranskému slunci jen ve dvou. 

Celý poloostrov je velmi různorodý a proto není problém najít jak pláže klidné, bez vln, tak pláže, kde 

se vám naskytne pohled na otevřené a divoké moře, nekonečné dálky, s obzorem bez pevniny v 

dohledu. Na celém poloostrově naleznete nejméně 5 přírodních oblázkových pláží s mírnějším 

https://www.tripadvisor.cz/LocationPhotos-g1077169-Premantura_Istria.html


 
 
 
 

 
    
 

vstupem do moře. Proto oblast doporučujeme i rodinám s dětmi, dětským kolektivům a netradičně 

pojatým školám v přírodě. 

Ubytování  
 

    

*Apartmány Flora s bazénem 

Nabízíme ubytování celkem ve 4 komfortních apartmánových domech s možností vlastního vaření. 

Jsou jimi apartmány Flora, Punta Blu, Mira a Oliva. Více o nich, vybavení a ceně, se dočtete níže 

v jednotlivých sekcích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
    
 

 

 

Apartmány Flora  
 

    

* Apartmány Flora s bazénem 

Apartmány Flora jsou moderně zařízené, disponující širokým zázemím a odpovídajícím vybavení 3 

hvězdičkového komplexu. Otevřený bazén není zcela běžným doplňkem letní dovolené v Chorvatsku 

a jistě jej ocení zejména vaše děti. Pokoje jsou prostorné a klimatizované, kuchyň vždy plně 

vybavená. Součástí ubytování velká terasa s možností grilování. 

Fotogalerie: http://www.app-premantura.com/apartmani-flora/galerija-flora 

Ceník pro rok 2019: 

Termín 
 

1 pokoj 2 pokoje (propojené) 

2 osoby 3 osoby 4 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob  

01.03. -

08.06. 

50 € 60 € 70 € 65 € 75 € 85 € 

09.06. -

29.06. 

65 € 75 € 85 € 85 € 95 € 105 € 

30.06. -

13.07. 

80 € 90 € 100 € 110 € 120 € 130 € 

14.07. -

31.08. 

OBSAZENO OBSAZENO OBSAZENO OBSAZENO OBSAZENO OBSAZENO 

01.09. -

07.09. 

65 € 75 € 85 € 85 € 95 € 105 € 

08.09. -

30.11. 

50 € 60 € 70 € 65 € 75 € 85 € 



 
 
 
 

 
    
 

Cena obsahuje: povlečení, ručníky, wifi, klimatizace, parkování, fitness, bazén. Doplatek: rekreační 

poplatek 2,5 €/osoba, snídaně 8 €/osoba, denní  taxa 1€/osoba/moc. 

*V období červenec/srpen je min. pobyt 7 nocí. 
 

Apartmány Punta Blu – kategorie 4* 
 

   

Apartmány Punta Blu jsou moderně zařízené, disponující širokým zázemím, odpovídajícím vybavení 4 

hvězdičkového komplexu. Otevřený bazén není zcela běžným doplňkem letní dovolené v Chorvatsku 

a jistě jej ocení zejména vaše děti. Pokoje jsou prostorné a klimatizované, kuchyň vždy plně 

vybavená. 

Fotogalerie: http://www.app-premantura.com/puntablu/ 

Ceník pro rok 2019: 

Termín 
Apartmán 2 + 2 

osoby 
Apartmán 2 + 2 

osoby 

17.03. - 01.06. 110 € 130 € 

02.06. - 29.06. 130 € 180 € 

30.06. - 13.07. 160 € 270 € 

14.07. -31.08. 180 € 290 € 

01.09. -14.09. 130 € 180 € 

15.09. -15.10. 110 € 130 € 

Cena obsahuje: povlečení, ručníky, hifi, klimatizace, parkování, bazén. Doplatek: rekreační 

poplatek 2,5 €/osoba, snídaně 8 €/osoba (pouze na objednání), dětská postýlka 10 €/ (pouze na 

objednání). Osoba na přistýlce 10 €/noc, denní taxa 1€/osoba/moc. 

*V období červenec/srpen je min. pobyt 7 nocí. 
 



 
 
 
 

 
    
 

Apartmány Mira 
 

  

Apartmány MIRA jsou moderně zařízené, disponující širokým zázemím, budete se zde cítit vždy 

příjemně. Pokoje jsou prostorné s možností klimatizace, kuchyň vždy plně vybavená. 

Fotogalerie: http://www.app-premantura.com/apartmani-mira/galerija-mira 

Ceník pro rok 2019: 

Termín 2 osoby / pokoj 3 osoby / pokoj 4 osoby / pokoj 

26.05. -08.06. 42 € 47 € 52 € 

09.06. -22.06. 50 € 55 € 60 € 

23.06. -06.07. 58 € 63 € 68 € 

07.07. -31.08. OBSAZENO OBSAZENO OBSAZENO 

01.09. -07.09. 50 € 55 € 60 € 

08.09. -30.09. 42 € 47 € 52 € 

Cena obsahuje: povlečení, ručníky, wifi, klimatizace, parkování. Doplatek: rekreační poplatek 2,5 

€/osoba, denní taxa 1€/osoba/moc. 

*V období červenec/srpen je min. pobyt 7 nocí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
    
 

Apartmány Oliva  

 

  
Apartmány Oliva jsou velmi podobně, moderně zařízené, jako Apartmány Flora. Disponující širokým 

zázemím, budete se zde cítit vždy příjemně. Pokoje jsou prostorné s možností klimatizace, kuchyň je 

plně vybavená, včetně jídelního koutku. Na pokojích satelitní TV a wifi.   

Fotogalerie: http://www.app-premantura.com/galerija-oliva 

Ceník pro rok 2019: 

Termín 
 

1 pokoj 2 pokoje (propojené) 

2 osoby 3 osoby 4 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob  

01.03. -08.06. 50 €  60 €  70 €  65 € 75 € 85 € 

09.06. -29.06. 65 €  75 €  85 € 85 €  95 €  105 € 

30.06. -13.07. 80 €  90 €  100 € 100 € 110 € 120 € 

14.07. -31.08. 90 €  100 € 110 € 110 € 120 € 130 € 

01.09. -07.09. 65 €  75 €  85 € 85 €  95 € 105 € 

07.09. -30.11. 50 €  60 €  70 €  65 €  75 € 85 € 

Cena obsahuje: povlečení, ručníky, wifi, klimatizace, parkování. Doplatek: rekreační poplatek 2,5 

€/osoba, snídaně 8 €/osoba (pouze na objednání), denní taxa 1€/osoba/moc. 

*V období červenec/srpen je min. pobyt 7 nocí. 
 



 
 
 
 

 
    
 

Dále nabízíme  
Pro početnější skupiny a školy v přírodě jsme schopni zajistit dopravu soukromým autobusem, stravu 

až 5x denně a pitný režim, pojištění skupiny (nemoc, úrazové pojištění, ztráta zavazadel). 

Cena se odvíjí od dané služby, počtu osob a jejich věkové rozpětí. 

Pro více informací, nás neváhejte kontaktovat. 

 

Kontakt 
Školky v přírodě 

Info@skolkyvprirode.cz 

606 879 960 

www.skolkyvprirode.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tisková chyba vyhrazena 

** Nejedná se o závaznou nabídku, změna vyhrazena 

*** Management apartmánů si vyhrazuje právo na odstávku bazénů (Apartmány Flora a 

apartmány Punta Blu) v době nezbytně nutné pro opravy a čistění 

mailto:Info@skolkyvprirode.cz
http://www.skolkyvprirode.cz/

