
  

PROGRAM POTOVANJA: 7. 9. – 11. 9.2022   
1.dan: SLOVENIJA – PAKOŠTANE  
Na pot bomo krenili v jutranjih urah. Vožnja do hrvaške meje in nadaljevanje poti s krajšimi vmesnimi postanki 

mimo Karlovca, po avtocesti mimo Zadra, do PAKOŠTAN.  Namestili se bomo v PINE BEACH PAKOŠTANE, ki se 

nahaja v osrčju nedotaknjene narave Srednje Dalmacije in nudi robinzonske počitnice. Naselje leži ob morju, 

med borovci, 800 m od centra mesta. Namestitev v hiškah in prosto  oz. že prvo srečanje z animatorji in  

predstavitev aktivnosti v naselju. Kosilo.  
Popoldne program aktivnosti in prosto za kopanje. Večerja in prenočevanje. Zvečer zabavni animacijski program.  
2.-4.dan: PAKOŠTANE  
Zajtrk, kosilo in večerja v naselju. Čas bo namenjen športnim aktivnostim kot so tenis, aquaaerobika, odbojka 

na mivki, košarka, lokostrelstvo, kajak, judo, namizni tenis, balinanje,… in ne nazadnje kopanju. Zvečer 

zabavni animacijski program.  

5.dan: PAKOŠTANE – SLOVENIJA  
Zajtrk in pakiranje garderobe. Povratek po isti poti v Slovenijo. Prihod domov v večernih urah.  
  

 

CENA: 221,00 €/osebo   
          Prevoz 75 €/osebo   

            Riziko odpovedi 7 €/osebo 

   
CENA VKLJUČUJE: namestitev v izbranih hišicah, 4 x all inclusive light (bogat samopostrežni zajtrk, kosilo in 

večerja, popoldanski prigrizek, pijačo ob obrokih), športno in drugo animacijo (po programu Resorta), turistično 

takso (za spremljevalce in voznika), zavarovanje z zdravstveno asistenco CORIS, nezgodno zavarovanje, 

organizacijo potovanja.  
DOPLAČILA: Storitve, ki niso vključene v ceno:   
PRIPOROČAMO: ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI COVID-safe:  7 € /osebo v primeru skupinskega zavarovanja 

(min. 15 oseb) oz. 11,50 €/osebo v primeru individualnega zavarovanja.   
- zavarovanje rizika odpovedi Covid-safe: velja v primeru bolezni enega izmed potnikov ali smrti v ožjem družinskem krogu 

(enako kot klasično zavarovanje rizika odpovedi). V povezavi s Covid-19 vključuje tudi zavarovanje v primeru: 
o ker se razvijejo simptomi COVID-19 
o ker je vaša temperatura izmerjena višja, tudi če je poznejši rezultat testa negativen 
o ker ste bili pozitivni na COVID-19 brez simptomov. 
o ker je bližnji sorodnik (*) ali oseba, ki živi v istem gospodinjstvu, zbolela za COVID-19 in je vaša prisotnost nujno 

potrebna. 
o ker je bližnji sorodnik (*) v skupnem gospodinjstvu bolan za COVID-19, zato morate iti v karanteno.  

Covid-19: v primeru ukrepov (uvedba epidemije, zaprtje meje, ipd.), ki bi jih sprejela naša ali hrvaška vlada in bi vam onemogočali 

odhod na oddih, se vaša rezervacija nemudoma brezplačno odpove, že plačani del pa se vam vrne v roku 14 dni od odpovedi. V kolikor 

bi prišlo do uvedbe enega izmed ukrepov v času vašega bivanja, boste lahko resort predčasno zapustili, za neizkoriščen del oddiha pa 

boste prejeli povračilo. 

  

 
  

  

ROBINZONSKI IZZIV V  PAKOŠTANAH 
  

  

  
  



SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA so sestavni del tega programa in so vam na voljo kot posebna priloga tega programa.  

  

  

»POTEPUHOV NASMEH POLETJU že od l.1990!«  
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