
studijní výlet k moři do Chorvatska 2022 

poloostrov Istrie   Umag středisko Stella Maris  

       
   

datum   16.9. - 25.9. 2022  

cena   6.650 Kč (7x ubytování, doprava, program s průvodcem, pojištění)  

    možnost dokoupení polopenze na 7 dnů za 3.190 Kč  

ZÁLOHA  do 8.6. 2022 : 3.500 Kč  

 

Umag se nachází na Istrii, pouze 9 km od Slovinských hranic, byl založen za Římanů. Městečko má historické 

centrum s kamennými domy, romantickými uličkami a přístavem výletních lodí, kostelem Sv. Pelegrina a 

obchody.   

V celém turistickém areálu, který se táhne podél pobřeží jsou hotely, apartmány i kempy a bazény, 

sportoviště a rozmanité 9km dlouhé pláže. Středisko Stella Maris je vyhlášené svým tenisovým turnajem 

APT. Jedná se prestižní místo s moderními apartmány, s kurty a bohatou sportovní nabídkou. Koupání v moři 

je výborné (stromy nabízejí stín, ležet můžete na trávě, písku nebo zpevněných platech), vstup do vody je 

vhodný i pro malé děti a jsou zde bazény s mořskou vodou. V areálu na břehu moře jsou apartmány skryté 

v borovicovém lese, restaurace, kavárny, cukrárny a obchod se základním sortimentem potravin. Do Umagu 

vás doveze turistický „vláček“, nebo dojdete pohodlně pěšky.   

Apartmány jsou 3,4, 5 ev. šestilůžkové, s klimatizací, vybavenou kuchyňkou (lednička, vařič, nádobí), 

příslušenstvím a balkonem. V celém areálu je připojení wifi, kromě toho jsou v apartmánech i televize se 

satelitním příjmem.   

 program v místě pobytu 

(gratis):  

- koupání v moři i v bazénech s mořskou vodou  

- sportovní aktivity (plážový volejbal, venkovní posilovny, animační program střediska)   

- návštěva Umagu s průvodcem a prohlídkou městečka   

- studijní návštěva Grožnjanu, městečka umělců, s prohlídkou galerií, degustací lanýžů (aromatické houby 

vysoce ceněné v Italské a Francouzské kuchyni) a návštěvou vinice s ochutnávkou hroznů a levandulové 

farmy   

- odjezd autobusu je v pátek 16.9. večer, návrat v neděli 25.9. ráno na místo odjezdu  

- pojištění pro cesty do zahraničí ČPP : úraz, léčebné výlohy, storno, způsobená škoda a zavazadla - 

nabízíme zprostředkování polopenze v místní restauraci (7x bohaté švédské stoly ráno i večer) 3.190Kč  

odpovědnost za způsobenou škodu a zavazadla od České podnikatelské pojišťovny  

- fakultativní výlet do Benátek lodí s prohlídkou města  

- fakultativní výlet lodí do Rovinje a Vrsaru  

- fakultativní výlet autobusem do Terstu a zámečku MiraMare arcivévody Maxmiliána Habsburského  

  

 

  



  


