
Hodnocení ozdravného pobytu u moře v městečku Igrane v Chorvatsku 

 V odpoledních hodinách se skupinka našich dětí, včetně tety Ilonky a Donny, 

vypravila v polovině letních prázdnin, do malebného městečka Igrane v 

Chorvatsku. 

Některé děti u moře ještě nebyly, a o to více, byly natěšeny na nové zážitky a 

pobyt u krásného a průzračného moře. Děti se těšily nejen na nové zážitky, 

poznání, ale i na nová přátelství a nové zkušenosti. 

Náš pobyt byl především ozdravného rázu, soustředili jsme se na co nejdelší 

pobyt v mořské, teplé a čisté vodě a v prosoleném ovzduší. Všem dětem tento 

pobyt vždy pomáhá především v rámci prevence nemocnosti. 

Děti si užívaly každodenních vodních hrátek, ochutnaly místní výborné zmrzliny, 

ovoce, pizzu i místní speciality z pekárny. 

Ve večerních hodinách jsme poznávali život v této oblasti. Navštívili jsme 

"večerní rybí hody", užívali jsme si večerní procházky nejen v městečku, ale i u 

moře. Zde jsme zažili nádherný západ slunce i měsíce na mořské hladině a 

udělali jsme nesčetně nádherných fotografiií a selfí do alb dětí. 

Děti se seznámily i s rodinou z Jablonce nad Nisou, kde se s dívkami společně  

potápěly pro mořské živočichy a mušle. Tato skvělá rodina dětem věnovala 

sladkosti i sladkého melouna, na kterém si děti velmi pochutnaly. Moc 

děkujeme za příjemný pobyt a setkání. 

Na suchu jsme si zahráli mnoho zábavných her, podívali se společně na turnaj 

ve vodním pólu, poslechli si místní hudební tvorbu, navštívili místní přístav.  

Mezi další naše zážitky patřila diskotéková loď, která se plavila každý podvečer 

okolo pobřeží, a děti ji s velkým nadšením mávaly. 

Nikdo z nás se netěšil na návrat domů. Po celou dobu našeho pobytu a 

skvělého prázdninového týdne, nám vládlo nádherné, slunečné počasí, a  velmi 

teplé moře. Kdo nevěří, ať se také rozjede do Igrane, a zažije tolik zážitků a 

dobré nálady, jako jsme si užili i my.  

Velmi si přejeme, abychom si i příští prázdniny mohli společně užít tam, kde 

nám bylo nejen skvěle, ale kde jsme si mohli vychutnat vše, co nám toto 



malebné rybářské městečko nabídlo. Těšíme se i na skvělé jídlo, kdy jsme šli do 

hajan nejen s plnými bříšky, ale i krásnými vzpomínkami na celý den…. 

                "Pojďte se s námi společně tedy těšit na příští prázdniny a splněné 

sny od moře… " 

 

 Teta Ilona a teta Donna 

 



  



 

               


