
ZADAR REGION        DALMATIA

CAMPING  APARTMENTS  MOBILE HOMES

CZ & DK



A PLACE TO DISCOVER



ZATON FAMILY PARADISE

Zaton Holiday Resort je pravým 
místem pro nezapomenutelnou 
rodinnou dovolenou. Leží v samém 
centru překrásného Jaderského 
pobřeží – tento ráj je na dosah 
ruky. Jedinečné spojení klidných 
zákoutí ve stínu borovic a živých 
rytmů dlouhé písečné pláže s 
nekonečnou řadou zábavných 
aktivit pro celou rodinu, to vše 
dodává Zatonu mimořádné kouzlo.



Embracing mEditErranEan Zaton Holiday Resort er det helt 
rigtige sted for en uforglemmelig 
familieferie. Dette paradis ligger 
lige for hånden, midt på den 
smukke Adriaterhavskyst. Det der 
giver Zaton en speciel charme er 
de fredfyldte oaser i fyrretræernes 
skygge og de livlige rytmer fra 
den lange sandstrand med 
massevis af underholdningstilbud 
for hele familien.



A PLACE TO ENJOY



ZATON APARTMENTS i i i i

V moderně vybavených 
apartmánech je kladen důraz na 
pohodu a relaxaci. Barvy interiérů 
v teplých přírodních tónech jsou 
v dokonalém souladu s krajinou. 
Chráněny mediteránskou zelení 
jsou intimní prostory balkónů 
a teras ideálním místem k 
setkávání celé rodiny. Zde má 
ranní káva chuť domova. 

•	 253	klimatizovaných	apartmánů	
se	4	hvězdičkami	(2	apartmány	
přizpůsobeny pro osoby se 
zdravotním postižením)



FEEling at homE I de moderne udstyrede 
appartementer er der lagt vægt på 
komfort og afslapning. Interiøret 
er tonet i varme naturfarver, der 
harmonerer med omgivelserne. 
Bag den grønne mediterranske 
beplantning er der balkoner og 
terrasser, det ideelle samlingssted 
for hele familien. Her smager 
morgenkaffen af hjemlig hygge.

•	 253	firestjernede	
appartementer med 
aircondition	(2	appartementer	
er handikap-venlige) 



ZATON APARTMENTS i i i

Apartmány jsou stavěny v 
tradici dalmatské architektury, 
ponořeny do mediteránské 
krajiny. Spojujíce domácí pohodu 
s moderním vybavením skýtají 
pocit jednoduchosti i komfortu. 
Pouze několik kroků od pláže, 
kde zábava nikdy nekončí, si 
mohou hosté užívat i klidné 
a pohodlné ubytování.

•	 344	apartmánů	s	3	hvězdičkami



ScEnt oF grEEnEry Appartementerne ligger midt i 
det mediterranske landskab, de 
er bygget i traditionel dalmatinsk 
stil. Kombinationen af hjemlig 
atmosfære og moderne interiør giver 
en følelse af enkelhed og komfort 
på samme tid. Kun få skridt fra 
stranden, hvor morskaben aldrig 
holder op, kan gæsterne nyde en 
fredelig og komfortabel indlogering.

•	 344	trestjernede	appartementer



A PLACE TO RELAX



ZATON CAMP i i i i

Vícekrát oceněný kamp nabízí 
špičkové služby, aby byla splněna 
veškerá očekávání hostů. 
Milovníci přírody zde mohou 
sami a snadno nalézt jedinečné 
místo pro svůj “dům“ a užívat 
si odpočinkovou dovolenou, 
dýchajíce vůně levandule a borovic.

•	 1050	parcel,	80-120	
m2,	s	přípojkou	vody	a	
el.proudu a odpadem

•	 50	volných	kempovacích	
míst s přípojkou el.proudu

•	 moderní	sanitární	bloky	
(přizpůsobeny osobám se 
zdravotním postižením)



connEcting with naturE Den flere gange prisbelønnede 
campingplads yder den højeste 
service for at kunne imødekomme 
enhver gæsts forventninger. 
Naturelskere vil frit og nemt kunne 
finde	sit	eget	helt	enestående	sted	for	
sit “hjem” og nyde en afslappet ferie 
i duften af lavendel og fyrretræer

•	 1050	parceller,	80-120	m2, med 
tilslutning til vand, el og afløb

•	 50	frie	pladser	med	el-tilslutning	
•	 Moderne	sanitære	blokke	

(handikap-venlige) 



ZATON MOBILE HOMES i i i i

Ve stínu borovicového lesa si 
mohou hosté vybrat kvalitní 
ubytování v klimatizovaných 
karavanech. Bohaté vybavení a 
funkční vnitřní prostor zajišťují 
pohodlí a soukromí pravého domu. 
Prostorné kryté terasy umožňují 
rodinám jedinečné momenty 
společných obědů a relaxace. 

•	 400	klimatizovaných	karavanů	
s mikrovlnou troubou a SAT TV



comFortablE living I fyrretræsskovens skygge kan 
gæsterne	finde	glimrende	logi	i	
mobilhomes med aircondition. De er 
veludstyrede og funktionelle, hvilket 
sikrer en komfort som i et rigtigt 
privat hjem. Overdækkede terrasser 
med god plads giver mulighed for 
fællesspisning med hele familien 
og for dejlige afslapningsstunder.

•	 400	mobilhomes	med	
aircondition, mikrobølgeovn 
og satellit-tv



A PLACE TO CONNECT



ZATON WATER EXPERIENCE 

1,5	km	dlouhou	oblázkovou	
a písečnou pláž zdobí kromě 
nedotčené přírodní krásy i 
Modrá vlajka. Pláž nabízí řadu 
doplňkových služeb a aktivit. 
Bazénový komplex skýtá osvěžení 
pro celou rodinu. Dospělí si 
mohou klidně zaplavat nebo 
relaxovat u drinku, zatímco děti 
si užívají ve veselém dětském 
bazénu nebo na “mokrém“ hřišti.  

•	 otevřený	vyhřívaný	bazén:	
970	m2,	hloubka	1.40	
m, systém trysek 

•	 otevřený	vyhřívaný	dětský	
bazén:	340	m2,	hloubka	
0.30	m,	tobogan



undEr thE Sun En	1,5	km	lang	småstens-	
og sandstrand, en uberørt 
naturskønhed, prydes med det 
Blå flag, og dertil kommer mange 
tilbud og aktiviteter. Hele familien 
kan forfriske sig i swimmingpool-
komplekset. De voksne kan frit 
tage sig en svømmetur eller 
slappe af i liggestole med en 
drink, mens børnene har det 
sjovt i børne-bassinet eller 
på den “våde” legeplads. 

•	 Udendørs	opvarmet	pool:	 
970	m2,	dybde	1.40	m,	vandkanon	

•	 Udendørs	opvarmet	børnepool:	
340	m2,	dybde	0.30	m,	rutsjebane



ZATON PLAYGROUND 

Děti neodolají kouzlu dětských 
hřišť,	heren	a	programů,	které	
Zaton nabízí. Zatímco rodiče 
odpočívají  a relaxují u bazénu, děti 
se	mohou	výborně	bavit.	Mini-club,	
pirátské zábavy, hledání pokladu, 
sun-mix	taneční	škola,	eko-projekty,	
turnaje	teenagerů,	speciální	show	
programy	a	mnoho	bláznivých	
her	garantují	prázdniny	snů.



mEmoriES For liFE Børnene falder umiddelbart for 
magien i legepladserne, legestuerne 
og de mange legeprogrammer, som 
de	kan	finde	i	Zaton.	Mens	forældrene	
slapper af ved swimmingpoolen, 
har	de	det	rigtig	sjovt.	Mini-club,	
pirat-lege, skattejagt, sun-mix 
danseskole, specielle show-
programmer og mange skøre lege 
garanterer en drømmeferie.



A PLACE TO LAUGH



ZATON ACTIVE TIME 

Různorodá nabídka sportů, 
sportovních hřišť, her a turnajů 
dělá ze Zatonu dokonalé místo pro 
všechny, kteří chtějí strávit aktivní 
dovolenou. Je snadné zažít vzrušení 
z lyžování na vodě, surfování 
nebo potápění, zde se můžete ale 
také naučit jezdit na koni nebo 
zdokonalit své dovednosti ve 
střelectví.	2,5	km	dlouhá	běžecká	
trasa ve stínu borovicového lesa 
nabízí ideální podmínky pro 
trénink během celého dne.



ExpEriEncing FrEEdom Forskellige sportstilbud, 
sportsfaciliteter, spil og turneringer 
gør Zaton til det perfekte sted for 
alle, som ønsker en aktiv ferie. 
Her kan man både prøve vandski, 
surfing,	roning	og	dykning,	men	
man kan også lære at ride, eller 
blive rigtig god til bueskydning. 
I fyrretræsskoves skygge løber 
en	2,5	km	løbesti,	som	dagen	
igennem er et ideelt træningssted.



ZATON ENTERTAINMENT 

O dovolenou jako z pohádky 
plnou překvapení a zábavy se 
postará	veselý	a	energický	tým	
profesionálních animátorů. Od 
rána do večera se mohou hosté 
účastnit různých tématických 
her nebo soutěží o ceny. Pestré 
show-programy	pod	světly	
reflektorů malého divadla, tanec, 
kabaret, zajímavé kulturní akce 
a dalmatské fešty jsou jen částí 
zábavných nocí v Zatonu.



vivid momEntS Et hold af venlige og engagerede 
højprofessionelle animatorer sørger 
for, at den eventyrlige ferie bliver fuld 
af overraskelser og underholdning. 
Gæsterne kan fra morgen til aften 
deltage i spil med forskellige temaer 
og præmiegivende konkurrencer. På 
det lille teater er der i reflektorernes 
lys et bredt program med dans, 
cabaret, fornøjelige kulturelle 
events og dalmatinske fester – det 
er kun et udpluk af de natlige 
underholdningstilbud i Zaton.



ZATON GOURMET DINING 

Kromě celodenních aktivit, jsou 
zvláštní momenty rezervovány 
pro pití koktejlů v jednom z barů 
na pláži nebo vychutnání si jídla 
v několika specializovaných 
restauracích. V domácí atmosféře 
dalmatské konoby vyplněné zvuky 
tradiční hudby jsou nabízeny místní 
speciality, zatímco v restauracích 
na pobřeží lze ochutnat různá 
mezinárodní jídla a zažít 
kouzelný západ slunce. Zvláštní 
místo	pro	rodinu	je	pizzerie/gril	
„More“, kde hosty každý večer 
čeká zábava s živou hudbou.



indulging in taStES Ved siden af alle de spændende tilbud 
skal der også være tid til at nyde en 
cocktail på en af strandbarerne og 
de forskellige typer restauranter. 
En dalmatinsk kro, med hyggelig 
hjemlig stemning og traditionel 
musik, byder på lokale specialiteter, 
mens man på restauranterne 
langs kysten kan smage forskellige 
internationale retter og nyde den 
fantastiske solnedgang. Et specielt 
familiested	er	pizzeria/grillen	“More”	
(“Havet”) med levende musik.



A PLACE TO VISIT



ZATON EXPLORING 

Zaton je součástí překrásného 
regionu	jako	stvořeného	pro	
všechny	ty,	kteří	milují	eko-
cestování a dobrodružství. Zde 
můžete navštívit pět národních 
parků,	vyzkoušet	rafting	na	řece	
Zrmanji nebo lezení po skalách v 
kaňonu Velké Paklenice. Pokladnice 
chorvatského kulturního dědictví – 
města Nin a Zadar – fascinují svou 
výjimečnou krásou. Zadar přitahuje 
i novou urbanistickou instalací 
“Pozdrav slunci” a světoznámými 
“Mořskými varhanami”, které v 
každém případě stojí za vidění.



natural SplEndor Zaton er en del af en smuk region, der 
er som skabt til alle dem, der holder 
af øko-rejser og eventyr. Her kan man 
gå på oplevelse i fem nationalparker, 
man kan tage på rafting på Zrmanja-
floden eller klatre i canyonen Velika 
Paklenica. Den kroatiske kulturarvs 
skattekamre, byerne Nin og Zadar, 
fascinerer med deres enestående 
skønhed. Zadar byder også på en 
ny by-installation “Hilsen til solen” 
og det verdensberømte “Havorgel”, 
som det virkelig er værd at se.



ZATON NATURE 

Zaton je oblíbeným letoviskem, 
ale též i stanoviště pro četné 
živočišné a rostlinné druhy. Zveme 
vás,	zapojte	se	do	ekologického	
projektu Zaton – příroda s níž 
rosteme a seznamte se s rostlinným 
a živočišným světem, kterému se 
v resortu daří a tak přispějeme 
společně k ochraně přírody jakožto 
našemu nejcennějšímu zdroji.

Zaton er et yndet sommerferiested, 
men det er også hjemsted for talrige 
dyre- og plantearter. Gennem 
øko-projektet Zaton – naturen 
som vi vokser op med, vil vi 
invitere jer til at lære den plante- og 
dyreverden at kende, som trives 
i resorten, så vi i fælleskab kan 
bidrage til bevaringen af naturen 
som vores mest værdifulde resurse.



ZATON MOMENTS 
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GPS. N 44°13’41’’    E 15°10’09’’

Zaton Holiday Resort | HR - 23232 Nin, CROATIA
T. +385 23 205 584 | F. +385 23 264 226

info@zaton.hr | www.zaton.hr

Managed by Turisthotel d.d. Zadar


