
zrób swój kalendarz!



1. Na dolna cześć każdej 
strony, poza ta ze 
wskazówkami, przykleić 
naklejki z kalendarzem, 
które znajduja sie w 
środku broszury.

2. zrobić dziure 
na górze strony 
kalendarza na ok 8 
mm od brzegu. Przyda 
sie do tego zwykly 
dziurkacz.

3. zawiesić na ścianie w 
widocznym miejscu.

4. zaznaczyć na kalen-
darzu date wakacji w 
Vodicach.

Jak z tej broszury zrobić kalendarz i cieszyć sie pieknymi zdjeciami Vodic przez caly rok?

Witamy w Vodicach!
Odleglości od Vodic:
>> zagreb  315 km
>> ljubljana  431 km
>> Wien  666 km
>> MŰnchen  568 km
>> roma  1097 km
>> paris  1660 km
>> prague  994 km

>> 2600 godzin slonecznych rocznie
>> ponad 250 ścieżek rowerowych
>> 6000 m zagospodarowanych plaż
>> wiele wysp i wysepek ze skrytymi zatokami 
>> w pobliżu 2 parki narodowe PN Kornati i
    PN Krka
>> 3 blekitne flagi: Blekitna plaża, Srima,
    Marina ACI
>> w pobliżu 2 lotniska: Split i Zadar



www.vodice.hr/pl/o-vodicach

Vodice to idealna destynacja na miare wspólczesnego czlowieka.
Polożone w ladnej zatoce, otoczone wyspami i ladnymi plażami, Vodice sa doskonalym polacze-
niem wypoczynku, aktywności, kultury i atrakcji rozrywkowych.
Serdeczni gospodarze zrobia wszystko, byście sie tu czuli jak w domu.



www.vodice.hr/pl/o-vodicach/srima

Srima
Czeka na was wraz z dlugim zatokami i przepieknymi plażami. Nie 
wahajcie sie i poszukajcie swojego miejsca pod slońcem.



www.vodice.hr/pl/o-vodicach/wyspa-prvic

Prvić Luka, wyspa Prvić
Wyspa chorwackiego wizjonera Fausta Vrančicia Odwiedźcie Centrum pamieci Vrančića i oddaj-
cie sie jego marzeniom.

faust vrančić (1551-1617)
Genialny chorwacki renesansowy umysl, 
którego świat pamieta jako wynalazce Homo 
Volansa



www.vodice.hr/pl/o-vodicach/wyspa-prvic

Šepuirine, wyspa Prvić
Tak jakby zatrzymal sie tu czas, pelne ducha i piekna. Zrelaksujcie sie, Šepurine oferuja idealny 
relaks ciala i ducha.



www.vodice.hr/pl/doswiadczyc-vodic/plaze

Plaże
Zatoka Vodic odkrywa ponad 6 km atrak-
cyjnych plaż idealnych do wypoczynku od 
codzienności.



www.vodice.hr/pl/doswiadczyc-vodic/plaze

Dostep do vodickich plaż jest latwy, znane sa z wielu różnorodnych 
atrakcji, którym nie można sie oprzeć. Polecamy też wieczorne spac-
ery przy niepowtarzalnym zachodzie slońca.



www.vodice.hr/pl/doswiadczyc-vodic/gastro-zabawa

Gastronomia
W vodickich restauracjach nacieszcie sie smakami i zapachami śródziemnomorskiej 
kuchni. Doświadczcie kolorów, zapachów i smaku naturalnie uprawianych warzyw 
w vodickich ogrodach, ziól z wysp i glebi ladu przy smakowaniu domowego oleju z 
oliwek i wybornego wina z vodickiego regionu.



www.vodice.hr/pl/doswiadczyc-vodic/dziedzictwo-kluturowe

Kultura
Zajrzyjcie w vodickie ulice i waskie uliczki starej cześci miasta. One świadcza o 
ciaglości życia i tradycji mieszkańców naszego regionu.



www.vodice.hr/pl/doswiadczyc-vodic/aktwyny-wypoczynek

Aktywności
Przespacerujcie sie, a może jeszcze lepiej - pojedźcie na 
rowerze przez vodicki teren w glebi ladu i odkryjcie ukry-
te korzenie dawnych osad polożonych w pobliżu żyznych 
gajów oliwnych i winnic.



www.vodice.hr/pl/doswiadczyc-vodic/aktwyny-wypoczynek

Cieszcie sie sportem przez caly rok. Przeżyjcie szczególna przygode dzieki licznym programom 
i trasom dopasowanym do waszych potrzeb. Spacerujcie, jeździjcie na rowerach, wioslujcie, 
nurkujcie...cieszcie sie życiem.



www.vodice.hr/pl/wydarzenia

Wydarzenia 
Nie przegapcie tutejszych fiest i festiwali. 
Poznajcie stare obyczaje i stańcie sie cześcia 
szczególnej atmosfery pamietnych vodickich 
nocy.



www.vodice.hr/pl/zakwaterowanie

Zakwaterowanie
Znajdźcie dla siebie najlepsze zakwaterowanie wśród hoteli, kwater prywatnych lub campingów. 
Gościnni gospodarze uczynia wszystko, by wasz wypoczynek marzeń stal sie rzeczywistościa.
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