
vytvořte svůj kalendář!



1. Do spodní části každé 
strany, kromě této s 
pokyny, nalepit samo-
lepky s kalendáriem na 
jednotlivé měsíce, které 
se nachází uprostřed 
brožury.

2. V horní části každé 
stránky kalendáře 
udělat dírku cca 8 mm 
od kraje. K tomu stačí 
obyčejná děrovačka 
na papír.

3. Zavěsit na zeď na 
dobře viditelné místo.

4. Označit datum své 
dovolené ve Vodicích v 
kalendáři

Jak z této brožury udělat kalendář a radovat se z překrásných obrázků Vodic po celý rok?

Vítejte ve Vodicích!
Vzdálenosti od letoviska Vodice:
>> zagreb  315 km
>> ljubljana  431 km
>> Wien  666 km
>> MŰnchen  568 km
>> roma  1097 km
>> paris  1660 km
>> prague  994 km

>> 2600 hodin slunečního svitu ročně
>> Více než 250 km cyklistických stezek
>> 6000 m upravených pláží
>> Množství ostrovů a ostrůvků se skrytými
    zátokami 
>> 2 národní parky v okolí - NP Kornati a NP Krka
>> 3 modré vlajky: Modrá pláž, Srima, Marina ACI
>> 2 letiště v blízkosti: Split a Zadar



www.vodice.hr/en/about-vodice

Vodice jsou ideální destinací nabízející vše, co si jen moderní člověk může přát.
Svou polohou v malebné zátoce, obklopené ostrůvky a krásnými plážemi,představují Vodice 
dokonalé spojení odpočinku, aktivity, kultury i zábavy.
Srdeční hostitelé udělají vše, abyste se cítili jako doma.



www.vodice.hr/en/about-vodice/srima

Srima
Vítá vás dlouhými zátokami a překrásnými plážemi. Na nic nečekejte a 
najděte si své místo pod sluncem. 



www.vodice.hr/en/about-vodice/island-prvic

Prvić Luka, ostrov Prvić
Ostrov chorvatského vizionáře Fausta Vrančiće. Navštivte Pamětní centrum Fausta Vrančiće a 
nechte se vtáhnout do jeho snění.

faust vrančić (1551-1617)
Geniální chorvatský renesanční myslitel, 
kterého svět zná jako konstruktéra Homo 
volans (Člověka letícího).



www.vodice.hr/en/about-vodice/island-prvic

Šepurine, ostrov Prvić
Jakoby setu zastavil čas, plný atmosféry a krásy. Uvolněte se, Šepurine umožňují dokonalou 
relaxaci těla i mysli.



www.vodice.hr/en/experience-vodice/beaches

Pláže
Ve Vodickém zálivu objevíte více než 6 km 
atraktivních oblázkových pláží ideálních k 
odpočinku od každodenních starostí.



www.vodice.hr/en/experience-vodice/beaches

Pláže ve Vodicích jsou snadno dostupné a proslulé mnoha růz-
norodými a neodolatelnými atrakcemi. Doporučujeme také večerní 
procházky při kouzelném západu slunce.



www.vodice.hr/en/experience-vodice/gastro-entertainment

Gastro
Ve vodických restauracích si užijete chutě a vůně tradiční středomořské kuchyně. 
Vychutnejte si barvy, vůně a chutě přirozeně pěstované zeleniny z vodických zahrad 
i planých bylinek z ostrovů i z pevniny s domácím olivovým olejem a kapkou dobrého 
vína od vodických vinařů.



www.vodice.hr/en/experience-vodice/cultural-heritage

Kultura
Nahlédněte do vodických uliček a úzkých průchodů ve staré části města. Vypovídají 
o kontinuitě života a tradice obyvatel našeho kraje.



www.vodice.hr/en/experience-vodice/active-vacation

Aktivity
Projděte se, nebo ještě lépe, projeďte se na kole okolním 
vnitrozemím a objevte skryté pozůstatky dávného osídlení 
nacházející se podél plodných olivových hájů a vinohradů.



www.vodice.hr/en/experience-vodice/active-vacation

Sportujte po celý rok. Prožijte výjimečné dobrodružství díky řadě programů i výletů ušitých 
Vám na míru. Procházejte se, jezděte na kole, plachtěte, pádlujte, potápějte se...vychutnávejte 
život.



www.vodice.hr/en/events

Události
Nenechte si ujít vodické slavnosti a festivaly. 
Seznamte se se starobylými obyčeji a staňte se 
součástí čarovné atmosféry nezapomenutel-
ných vodických nocí.



www.vodice.hr/en/accommodation

Ubytování
Najděte si to nejlepší ubytování v hotelech, soukromých apartmánech nebo kempech. Přívětíví 
hostitelé udělají vše, aby se dovolená vašich snů stala skutečností.
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