
 
 

 

 
 

Kdy: 19. 6. – 26. 6. 2021 

Kde: ostrov Pag - letovisko Novalja  (700 km z Mikulova) 

http://www.jadranpag.cz/ 

Cena:  7500 Kč dle počtu nocí  (záloha 2500 Kč do 8.6.2021) 

Odjezd: 19. 6. 2021 – čas bude upřesněn  - cca 17:00 

Návrat: 26.6.2021 cca 9:00  

Cena zahrnuje: 

 Ubytování v apartmánech s kuchyňkou - 80 m od pláže 

 Doprava autobusem 

 6x snídaně, obědy + večerní grilování 

 POTÁPĚNÍ 

 Aktivity – cyklo výlety, pěší turistika, plážový volejbal, motorový člun, koloběžky 
o Výlety –bude na výběr: historické město Zadar, Plitvická jezera nebo jiný národní park 

Co s sebou: 

 Kartičku pojištěnce, doklady – OP nebo pas, kapesné (kuny) 

 Studenti si zajistí cestovní pojištění pro rekreační potápění s přístrojem !!! 

 Zdravotní indispozice, alergie a osobní léky nahlásit. 
 Jídlo do autobusu  

 Vhodné oblečení a obuv na kolo a výlety  - cyklistickou helmu, boty do vody, vycházková 
(turistická) obuv, opalovací krém, repelent 

 Hygienické potřeby a osobní léky 

Strava: 

 Snídaně a obědy – zabezpečeny v rámci ubytování 

 Večeře ve vlastní režii – řešeny dle programu – výlet, potápění (dle domluvy v rámci pokoje) 

 Možnost využití i druhé večeře – grilování (v rámci kurzu) 

 Zabezpečen pitný režim  

 Možnost využití nákupu v marketech (dva v blízkosti ubytování) 

Aktuální podmínky ke dni 25. 5. pro cestování: 

 

 Vstup do Chorvatska: negativní RT PCR test nebo rychlý antigenní test na SARS-CoV-2 vydaný 

lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří,( test provést v pátek 18.6, nebo sobotu 

19.6 ) obojí ne starší 48 hodin. Antigenní test musí být z laboratoře nebo profesionálního 

odběrového místa. Musí tam být napsané, o jakého výrobce testu se jedná, a musí být na 

seznamu schválených testů Evropskou unií. Dále se uznává potvrzení o prodělané nemoci (180 

dnů). 

 Návrat zpět: Po příjezdu do ČR se každý cestující samoizoluje a nejpozději 5. den po příjezdu na 

území ČR má povinnost na vlastní náklady (2x je PCR test zdarma) podrobit se RT-PCR testu. 

Výjimky – očkování a prodělání Covid – 19 v posledních 180 dnech 

 

ZÁŽITKOVÝ KURZ OSTROV PAG 

http://www.jadranpag.cz/

