Díl 9. Lopar: třetí místo našeho testovacího
pobytu - San Marino Camping
25.06.2021
pátek 25. června 2021 12.00 hod.
Už jsme psali v předchozím dílu, že hlavní motivací pro návštěvu San Marino Camping v Loparu na ostrově
Rab byla 1,5 kilometru dlouhá písečná pláž. Mnoho klientů se nás ptá, kam jet do Chorvatska s malými
dětmi, toto je rozhodně jeden z top tipů. Pláž je nejen písečná, ale také velmi pomalu se svažující, ještě po
více než 50 metrech od břehu je vody dospělému maximálně po pás.
Pobyt jsme rezervovali pouhý jeden den předem a za pětieurový příplatek na den byly k dispozici také
parcely v první řadě u pláže. Neváhali jsme a nabídku využili! Pro náš současný pracovní režim bylo místo
ideální, home oﬃce pod modrým chorvatským nebem jsme střídali každou hodinu za 10minutové koupání
v dosahu pár kroků.
V těsné blízkosti pláže jsou bistra, bary a zmrzlinář. Restaurace, na níž bohužel nemůžeme dát zvlášť dobré
doporučení, je dále od pláže, v její bezprostřední blízkosti je dětské hřiště (děti si zde mohou hrát během
posezení rodičů v restauraci) a další dětské hřiště je asi 50 metrů od ní. Ještě přesněji k restauraci: nic
extra špatného, jen fantazie šéfkuchaře skončila u strouhanky a fritovacího hrnce...
Stávající sociální zařízení jsou standardní, dobrá, každopádně velmi čistá. Vzhledem k tomu, že kemp nově
spravuje řetězec Valamar, který má také kempy úplné top ligy, zajisté brzy projdou rekonstrukcí.
Do městečka Lopar rozkládajícího se kolem malého zálivu (vlastně na druhém konci ostrova, je zde velmi
úzký) je to pěšky necelou půlhodinku. V Loparu můžeme doporučit restauraci Konoba Ankora, domáckou
s velmi dobrou nabídkou (nejen) rybích pokrmů, obrovskými porcemi za rozumné ceny a vždycky
s (nejednou) rakijí od paní majitelky navíc. Podrobné srovnání s restaurací v kempu popsanou výše není
třeba ;-)

Ceny San Marino Camping Lopar:
parcela
- červen, září od 24 EUR / noc, prázdniny od 28 EUR / noc
dospělá osoba (od 12 let)
- červen, září 8 EUR / noc, prázdniny 9 EUR / noc
děti 5 - 11,99 let
- červen, září 4 EUR / noc, prázdniny 5 EUR / noc

Galerie

