Díl 6. Omišalj: druhé místo našeho testovacího
pobytu - Camping Omišalj
22.06.2021
úterý 22. června 2021 14.00 hod.
Camping Omišalj je moderní kemp, který se nachází na ostrově Krk u stejnojmenného městečka Omišalj.
Jedná se o kemp, který je nejblíže chorvatské pevnině, těsně za mostem na ostrov. Kemp je jako jeden z
mála v Chorvatsku pětihvězdičkový, je nový (otevřený snad čtvrtou sezónu), vše v kempu je velmi
nadstandardní, jen by někomu možná mohla chybět vzrostlejší zeleň poskytující stín (na tu si budeme
muset pár let počkat).
Kemp se rozkládá kolem zátoky, z jedné strany jsou nové mobilheimy, z druhé stání pro karavany.
Uspořádání je takové, že snad z žádné parcely nejdete na pláž kolem více než šesti jiných parcel
s karavany. To je velmi příjemné a dlouhá pláž pojme kempery tak, že si ostatních koupajících ani
nevšimnete.
Pokud jste si ještě nezvykli na 5hvězdičkové kempy zejména na severním Jadranu v Itálii, asi vás překvapí
kvalita sociálních zařízení tohoto kempu, samozřejmě myslíme pozitivně. V kempu je sociální zařízení na
několika místech, jeho provedení si prohlédněte na fotkách ;-)
Restaurace přímo v kempu nabízí nejen pokrmy z mořských plodů a pizzu, vše ve velmi dobré kvalitě v Omišalji jsme večer neměli důvod kemp opouštět a hledat jinou restauraci na večeři.
Před restaurací je poměrně velký bazén oblíbený zejména dětmi. Pro děti je k dispozici i několik hřišť
s prolézačkami.
Koupání je možné v uměle vytvořené laguně s pozvolnějším přístupem do vody nebo na další části pláže,
kde je "hloubka" už po několika metrech od břehu. Pláž je z drobných oblázků. A voda je samozřejmě
průzračná!
Pokud hledáte na severním Jadranu komfortní kemp, můžeme vám Camping Omišalj rozhodně doporučit.
Ušetříte čas plněním a vypouštěním vody a údržbou záchodové nádrže vašeho karavanu, tady totiž
rozhodně vlastní sociální zařízení v karavanu používat nebudete!
Zítra se vydáme po okolí a přidáme tip na malý cyklovýlet!

Ceny Camping Omišalj:
parcela
- červen, září od 24 EUR / noc, prázdniny od 27 EUR / noc
dospělá osoba (od 12 let)
- červen, září 9,90 EUR / noc, prázdniny 11 EUR / noc
děti 7 - 11,99 let
- červen, září 4,50 EUR / noc, prázdniny 5,20 EUR / noc

Galerie

