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Vítejte!
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Vítejte
na FICC
Svět
Kempování
Festival
v Chorvatsku

kulturní památky budou nezapomenutelným 
zážitkem.

Také bych rád vyjádřil naše upřímné 
poděkování hostitelům a 
spoluorganizátorům - Zaton Holiday 
Resort, sponzorům, kteří tuto akci FICC 
podporují, a také všem pracovníkům a 
dobrovolníkům, kteří s námi na tomto 
projektu spolupracují.

V těchto velmi specifických dobách 
outdoorové aktivity, zejména kempování 
a táborníci s jejich chováním a respektem 
k sobě navzájem, k přírodě a různým 
kulturám, ukazují, že tento úžasný druh 
turistiky je jedním z nejlepších způsobů, 
jak cestovat a setkávat se s přáteli z 
celého světa. svět.

Jménem FICC bych vás rád přivítal na 
tomto festivalu a jsem přesvědčen, že 
všichni příznivci kempování, 
karavaningu a karavaningu si z této 
krásné země odnesou domů opravdu 
nezapomenutelné dojmy.

Táborníci z celého světa budou mít 
letos příležitost navštívit Chorvatsko a 
objevit jeho četné přírodní i kulturní 
poklady. Příležitostí je FICC World 
Camping Festival, který se bude konat 
od 23rdčervna do 1Svatýčervence v 
krásném letovisku Zaton Holiday Resort 
nedaleko Ninu v Zadarské oblasti.

PRÁZDNINOVÝ RESORT ZATON

Chorvatsko je jednou z 
nejoblíbenějších kempingových 
destinací v Evropě a jeho centrální 
poloha jistě přiláká mnoho nadšenců 
kempování k účasti na tomto festivalu, 
který se koná poprvé.

Rok 2023 je pro nás velmi výjimečný
FICC Oslavíme 90čtvýročí a také vůbec 
první Světový den kempování, který se 
bude konat 29čt. Připravujeme program 
vhodný pro rodiny, singles, pro mladé a 
mladé srdcem. Jsem si jist, že návštěvy 
chorvatských přírodních a

GPS SOUŘADNICE
44°13'42.3”N 15°10'09.0”E Přeji vám všem příjemný 

a bezpečný pobyt v ČR

Adresa:Dražnikova 76t, HR-23232 Nin
João Alves Pereir
Předseda FICC

Telefon:+38523280280, +38523280215 E-
mailem:camping@zaton.hr Web:
www.zaton.hr

Mapa letoviska

https://www.google.hr/maps/place/44°13'42.3%22N+15°10'09.0%22E/@44.2284205,15.166978,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d44.2284167!4d15.1691667
tel:+38523280280
tel:+38523280215
mailto:camping%40zaton.hr?subject=
http://www.zaton.hr
https://www.zaton.hr/media/files/plannaselja.pdf


FICC World Camping Festival v Chorvatsku

Program * Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu akce
* * Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podmínky nebo zrušit exkurze v případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků.
V případě zrušení exkurze ze strany pořadatele z organizačních důvodů nebo z důvodu vyšší moci, pořadatel vrátí exkurzi v plné výši.

23. 06. 24. 6. 25. 06. 26. 06. 27. 06. 28. 6. 29. 6. 30. 6. 01. 07.

08:00 EXKURZE DO
ZADARPŮLDENNÍ
Volitelný

EXKURZE DO NP
KRKACELÝ DEN
Volitelný

VÝLET NA LODĚ
KORNATI NP

CELÝ DEN
Volitelný

8:00–17:00 hod

VÝLET NA LODĚ
NA OSTROV SILBA

CELÝ DEN
Volitelný

8:30 – 17:00 hod

09:00

8:30 - 12:30 hod 8:00–17:00 hod10:00

CENA:
Dospělí: 32 €

6-12 let: 15 €
0-6 let: Zdarma

CENA:
Dospělí: 82 €

6-12 let: 41 €
0-6 let: Zdarma

CENA:
Dospělí: 64 €

6-12 let: 32 €
0-6 let: Zdarma

CENA:
Dospělí: 60 €

6-12 let: 30 €
0-6 let: Zdarma

11:00

Návštěva Ninu

ve vlastním

dohoda
Všeobecné

Shromáždění

FICC 2023.

ZAHRNUJE:
· Transfer autobusem

· Prohlídka Starého 

Města s průvodcem

· Vstupenka pro

Svatý Donátus

kostel
· Maraschino

degustace

ZAHRNUJE:
· Transfer autobusem

· Vstupenka do NP Krka

· Výlet s průvodcem

ZAHRNUJE:
· Výlet lodí do NP 

Kornati a zpět
· Káva + sušenky
· Spotřeba

voda, džus,
víno (bílé, červené)

· Sendvič
(šunka a sýr)

· Pobyt v NP Kornati 

11:00 – 14:00 hodin

· Oběd na palubě 

(maso, ryby,

bramborový salát)

Mezinárodní
Den kempování

ZAHRNUJE:
· Výlet lodí na ostrov 

Silba a zpět

· Welcome drink
· Sendvič
(šunka a sýr)

· Spotřeba
voda, džus,
víno (bílé, červené)

· Zůstaňte na

Ostrov Silba:

11:00 – 14:30 hod

· Oběd na palubě

PŘEKONTROLOVAT

Volitelný

12:00 CHECK - IN

16:00
Mezinárodní
Den kempování
+ Milénium

Fotografie

17:00

18:00

Průvod z
národy19:00

Otevírací
Obřad

Zavírání
Obřad20:00

Živá hudba
Kapela

Welcome Party dalmatský
Noc

Zaton má
Talent show21:00–23:00 Živá hudba Živá hudba Rozlučková párty

+ Živá hudební kapela
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Jak
dostat se k nám

Příjezd autem
můžeš si vybrat
tři silnice: A1
dálnice pro rychlé 
a pohodlné
výlet; následuje malebná 

státní silnice D8

pobřeží a
krásný stát D1
cesta kolem
Plitvická jezera
Národní park.

UMÍSTĚNÍ

Krásná zátoka.
Pro nejrychlejší
a zejména co nejméně 
únavný příjezd
ze vzdálenějších
zemí, můžete
jednoduše letět na 
letiště v Zadaru
Cca. 30 km
ze Zaton Holiday
Letovisko.

Zaton Holiday Resort se nachází v krásné zátoce, chráněné před větrem a vlnami, 
ukryté v borovém lese, s více než kilometr dlouhou písečnou a oblázkovou pláží.

Je to ideální místo pro aktivní rodinnou dovolenou, nachází se 17 km od Zadaru, regionálního 
centra a jen 2 km od Ninu, hlavního města středověkého chorvatského státu. 05



O nás
Jeden z nejkrásnějších a největších 
chorvatských (a evropských) 
kempingových středisek Zaton Holiday 
Resort se nachází v okrese Nin v 
Zadarské oblasti. Od roku 2009 je resort 
členem prestižní mezinárodní asociace 
„Leading Campings of Europe“ a získal 
řadu uznání a ocenění. Tento moderní 
rodinný resort se rozkládá na ploše 100 
ha

a je ozdoben borovým lesem a bohatou 
středomořskou vegetací, 1,5 km dlouhou 
písečnou pláží a neodolatelným bazénovým 
komplexem. Milovníci tradičního kempování 
si užijí hřiště vybavená vodou, elektřinou a 
kanalizací, zatímco hosté bez vlastního 
kempinkového vybavení si mohou vybrat 
mezi moderními apartmány, klimatizovanými 
mobilními domy a glampingovými stany ve 
stylu safari.
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Rekreační středisko Zaton
je ideálním místem pro 

bezstarostnou dovolenou...
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. . . se spoustou zábavy 
pro celou rodinu.

Animační tým se postará o to, aby si 
nejmladší hosté užili čas při hraní 
her, společenských setkáních a 
různých aktivitách. Pro všechny 
ostatní je zde mnoho rekreačních 
příležitostí: jízda na koni, tenis, 
potápění, plachtění, lukostřelba, 
minigolf, abychom jmenovali jen 
některé.

Večery jsou jako stvořené pro 
objevování rozmanitých 
gastronomických zážitků a zábavního 
programu v divadle pod širým nebem 
a na dalších místech v resortu.
Pohodovou dovolenou pro celou 
rodinu včetně čtyřnohých přátel 
doplňují výlety do okolních 
národních parků.
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Ubytování
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HŘIŠTĚs
elektrická přípojka
a spojení
pro čerstvé a
odpadní voda

NEPÁLENÉ
KEMPOVÁNÍ
POZEMKYs
elektrická přípojka

MOBILNÍ DOMY
(30m2– 34m2) s 
klimatizací,
SAT TV a Wi-Fi 
internet

GLAMPING STANY
(41m2) se SAT TV, 
Wi-Fi internetem a
částečně zakryté
terasa

4* APARTMÁNY
(25m2-64m2) pro 2-6 
osob se SAT TV, 
klimatizací a
Wi-Fi internet

3* APARTMÁNY
(20m2-35m2) pro 2-5 
osob se SAT TV, 
klimatizací a
Wi-Fi internet
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Krčma
Bufet
Restaurace

Plážový bar
BAZÉN
BAR

RŮZNÉ À LA CARTE
RESTAURACE PEČIVO

PRODEJNA

pizzerie FAST FOOD

Gastronomie

11



Multifunkční hřiště 12 tenisových kurtů Golfové hřiště(s výukou golfu)

Vodní lyžování(s výukou vodního lyžování)

Basketball,piškvorkyfotbal a házená

Stolní tenis Potápění(s lekcemi potápění)
Minigolf

Boccia

Surfování(s lekcemi windsurfingu)
Plážový volejbal a volejbal

Loděk pronájmu

SUP a kajaky k zapůjčení Jízdní kola a elektrokolak pronájmu

Jezdectví(s výukou jízdy na koni) Dobrodružný golf

Lukostřelba(s lekcemi lukostřelby)

Sport a rekreace
12



Zábava
Celý den
zábava
pro všechny věkové kategorie

Sport a
rekreační
zábava

Večer
zábava
v divadle

Zatonino
mini klub

Hřiště
s lezením
sítě

Diskotéka
Saturnus
na 1 km

Dětské
dětská hřiště
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Vybavení
· venkovní bazénys ohřátou vodou
· bazény pro děti asprejový park
· 5 sociálních zařízení, z nichž 4 jsou 

přizpůsobeny pro osoby s poruchou chůze
· wifi zdarmaInternet

· Internetový bodna recepci pro byty
· supermarket

· ovoce a zeleninaprodejna
· pekařství

· sport a plážobchody s vybavením
· novinový stáneka obchod se suvenýry

· cukrovíprodejna

· ZatoninoDárkový obchod

· kadeřník
· posilovnaa fitness pod širým nebem

· masáž akosmetický salon
· přístavs kotvištěm a lodní rampou
· doktor

· prodej plynu

· lednicepronájem

· auto a vybavení pro kempovánímycí prostor

· prostor pro grilování

· EVnabíjenístanic
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Pláž
· 1,5 km dlouhá písečná a oblázková pláž vhodná pro děti
· vstup a výstup z moře přizpůsobený pro osoby se zdravotním postižením

· Oddělená pláž pro psy
· mořský plovoucí vodní park

· lehátka a lehátka
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Říkat ano!
do Zadarské oblasti,
Říkat ano!
Ke Všemu
Zadarský region má skutečně úžasnou geografickou polohu, nachází se v centru 
východního Jadranu a je obklopen úžasnou rozmanitou přírodou. Je to místo, kde 
přírodní a kulturní dědictví koexistuje v dokonalé harmonii.
Historická města, národní parky, přírodní parky, ostrovy, rezervace, lesy, pole, 
háje, zátoky, zátoky a pláže, to vše je nedílnou součástí tohoto skvělého příběhu, 
který chytne za srdce a zaujme mysl. Ujistěte se tedy, že sami objevíte, co 
inspiruje tisíce návštěvníků, aby se vždy vraceli hledat nové zážitky do 
přátelského a známého prostředí Zadarského regionu.

Foto: Zadarský kraj
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA V REGIONU ZADARU NEBO V BLÍZKÉM OKOLÍ

Foto: Shutterstock Foto: Turistické sdružení Zaton Foto: Zadarský kraj

NIN MĚSTO ZATON ZADARREGIONÁLNÍ CENTRUM
Vzdálenost od střediska: 2 km Vzdálenost od střediska: 1,5 km Vzdálenost od střediska: 17 km

European Destination of Excellence, 
nejstarší královské chorvatské město a 
místo, kde se zrodil chorvatský stát

Navzdory své velikosti má Zaton skutečně několik 
kulturněhistorických zajímavostí, které je zajímavé 
vidět a dozvědět se o nich: věž Kaštelina postavená 
Benátčany na obranu Ninu před Osmany, farní 
kostel postavený v 17. století zasvěcený Narození 
Panny Marie , podmořský svět s bohatými 
archeologickými nálezy, který je nyní vystaven v 
Muzeu ninských starožitností. Nin i Zaton jsou také 
známé pro své krásné písečné a oblázkové pláže, 
křišťálově čisté moře a okouzlující západy slunce.

Vydejte se na výlet historií na zadarském 
historickém poloostrově! Projděte se podél 
jeho obranných zdí a bran, které byly 
nedávno zapsány na Seznam světového 
dědictví UNESCO jako příklad benátských 
obranných děl. S kostelem sv. Donáta z 9. 
století, pozůstatky starověkého Fora 
Romana i moderními atrakcemi Pozdrav 
slunci a
Mořské varhany, Zadar je známý pro své bohaté 
kulturně historické dědictví.

Udělejte si procházku nebo na kole do Ninu, 
okouzlujícího dalmatského města plného historie a 
legend. Navštivte nejmenší katedrálu na světě, kostel 
Svatého Kříže, poznejte výrobu soli a popřejte štěstí 
dotykem zlatého prstu sochy Řehoře z Ninu. 
Doporučená forma cestování: pěšky, na kole nebo 
turistickým vláčkem přímo ze Zaton Holiday Resort.
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA V REGIONU ZADARU NEBO V 
BLÍZKÉM OKOLÍ

1)NÁRODNÍ PARK KORNATSKÉ OSTROVY
Vzdálenost od resortu: 2,5 h (jednosměrně)

Říká se, že Bůh stvořil ostrovy Kornati ze slz, hvězd a božského 
dechu. Chcete-li ocenit úžasné tvary kulatých 150 ostrovů, 
ostrůvků a skal, udělejte si vzrušující výlet lodí do tohoto ráje 
plachetnic. Doporučená forma cesty: organizovaný výlet lodí 
(přímo ze Zaton Holiday Resort).

2)OSTROV SILBA
Vzdálenost od resortu: 2,5 h (jednosměrně)

Malý ostrov skrývá některé z nejkrásnějších pláží na Jadranu 
a je obklopen nejčistším a nejmodřejším mořem. S více než 2 
570 hodinami slunečního svitu ročně, nádherným klimatem 
a nepopsatelně tyrkysovým mořem je Silba skrytým 
klenotem, který vás potěší svou jedinečností a pohostinností. 
Místní mu také říkají Pěší ostrov, protože zde nejsou 
povolena žádná auta ani motocykly. Doporučená forma 
cesty: organizovaný výlet lodí (přímo ze Zaton Holiday 
Resort).

1 4
3)NÁRODNÍ PARK PAKLENICA
Vzdálenost od střediska: 63 km

2 3 Zhluboka se nadechněte a nechte se inspirovat přírodou kolem 
vás! Pralesovité bukové pralesy v Paklenici jsou zapsány na 
seznam UNESCO a to není vše, protože národní park je 
výjimečným přírodním zázrakem s geomorfologickými tvary, 
jeskyněmi a kaňony i bohatou biodiverzitou.

4)NÁRODNÍ PARK KRKA
Vzdálenost od střediska: 85 km

Nechte každého člena rodiny v kontaktu s přírodou – procházejte se 
naboso po stezkách, obdivujte ryby v průzračné vodě, projeďte se 
pohodovou lodí na ostrov Visovac, zaplavte si u vodopádů Skradinski 
buk a Roški slap. Objevte známé přírodní a kulturní památky, užijte si 
to nejlepší, co region může nabídnout, a zažijte svou vysněnou 
dovolenou v Zaton Holiday Resort a Zadarském regionu.

Foto: Shutterstock
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Dost snění, začněte balit!


