
Frýdek-Místek, 17.9.2020 

Na základě osobní zkušenosti a doporučení Oddílu SKP Házená Frýdek-Místek 

jsme již 2x absolvovali hromadný pobyt našich členů Taneční skupiny AKTIV Frýdek-

Místek v kempu Bijela Uvala v Poreči. Sportovní dovolenou jsme strávili v 50 členné 

skupině a někteří si pak individuálně pobyt prodlužovali nebo se téhož léta ještě znova 

vrátili na dovolenou s rodinou. 

Pobytů jsme se zúčastnili vždy v červenci, ubytování jsme byli v karavanech 

s klimatizací vzdálených pár kroků od toalet a sprch, které jsou udržovány v maximální 

čistotě. Pláž je pouhých 150 metrů a nabízí možnost slunit se na oblázcích, trávě či 

plotnách. Vybere si opravdu každý.  

Karavany naprosto vyhovují požadavkům pohodlné a pohodové dovolené; 

kuchyňka v přístavku pro případné obědy je skvěle vybavena, posezení před 

karavanem velmi prostorné. Polopenzi zajišťovala externí firma a byla opravdu chutná 

a pestrá.  

Jako sportovně založená skupina si ceníme množství aktivit, které kemp nabízí; 

využíváme možnosti joggingu podél pláže, plavání ve 3 bazénových komplexech, 

venkovní work-outové hřiště, minigolf, půjčovnu kol, vodní atrakce. Dospělí členové 

naší výpravy denně využívají kvalitní tenisové kurty. Přes den i večer skvěle fungují 

animátoři, kteří nabízejí taneční či sportovní aktivity v bazénu, večer kulturní program 

v amfiteátru. Našim tanečnicím bylo vždy umožněno vystupovat v hlavním programu 

určenému pro celý kemp.  

Vstřícnost všech zaměstnanců CK CHERRY TOUR je nezpochybnitelná, ať už 

se jedná o pracovníky v Ostravě nebo o delegátky a pokojské přímo v kempu. Vždy 

jsem se setkala s maximální snahou nám vyhovět, poradit. Nic není problém.  

 Ráda bych poukázala na výborný poměr cena : výkon, aneb „za málo peněz, 

hodně muziky“. V tuto chvíli (září) již jednáme s CK o dalším termínu na další rok.  

Sama za sebe kombinaci CHERRY TOUR + Bijela Uvala velmi doporučuji, 

během 4 let jsem v tomto kempu strávila 11 týdnů.  
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