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Zájezd s nenáročnou pěší turistikou do národních parků Chorvatska. Ubytování na mořském 
pobřeží. Čeká vás krásná příroda, skalní města, romantické vodopády. Alternativně lze rela-
xovat na mořském pobřeží. Plitvická jezera tvoří překrásná jezera, kolem nichž se tyčí vysoké 
skály a burácí vodopády. Soutěska Paklenica tvoří fantastické přírodní scenérie. Vodopády 
Krka je svět nádherných vodopádů a travertinových kaskád. Obklopený zelení je skvělým 
místem na odpočinek. Skalní bludiště Dabarski kukovi v pohoří Velebit tvoří neobyčejně divo-
ce rozervané skalní stěny, vápencové monolity věží a hrotů, nespočet závrtů a propastí. Divo-
ká skaliska Tulove Grede sloužila filmařům jako kulisa ve slavném filmu o Vinnetouovi.   

Odjezd: neděle 16. 9. 2018.  

Nástupní místa: Trutnov, vlakové nádraží 13.40 hodin, Stará Paka, vlakové nádraží 14.30 hodin, Nová Paka, 

autobusové nádraží 14.40 hodin, Jičín, autobusové nádraží 15.00 hodin, Praha – Černý Most, sraz u vchodu do 

nákupního centra Makro 16.00 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému autobusu cca 50 m).  

V případě zájmu zastavíme v Brně. 

Každý účastník by měl ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. 

Návrat: neděle 23. 9. 2018.  

Předpokládaný příjezd do cílového místa v 10.00 hodin.   

Přeprava a průvodce: klimatizovaným autobusem dopravní společnost Arriva (včetně prodeje klasických nápojů) 

s toaletou a bezpečnostními pásy na všech sedadlech. Vedoucím je Bc. Petra Sovová, tel. 737 868 806. Volat můžete 

pouze v době zájezdu. 

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu 

zavazadel za celkovou cenu 192,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního 

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních ome-

zení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Děti 

musí mít svůj vlastní cestovní doklad. 

Ubytování: Starigrad – Paklenica, kemp Paklenica v areálu hotelového komplexu Bluesun hotel Alan. Mobilní 

domky, dvě dvoulůžkové ložnice, kuchyňský kout, sociální příslušenství. K dispozici je povlečení a ručníkem. 

Stravování: vlastní. Kuchyňka je moderně vybavena, plynový vařič, dřez, kávovar, lednice, je tam základní nádobí, 

hrnce menší a větší, pánev, příslušný počet talířů a hrníčků. Doporučujeme si vzít s sebou ostrý nůž a  menší množ-

ství mycího prostředku na nádobí. V CK lze objednat sterilované jídlo. 

Jídla o 2 porcích: Kuře na paprice za 125,- Kč, Segedínský guláš za 130,- Kč, Vepřové na žampionech a Hově-

zí guláš za 135,- Kč, Svíčková na smetaně za 149,- Kč a Španělský ptáček za 149,- Kč. Přílohy vlastní.  

Polévky o 2 porcích: Gulášová polévka za 65,- Kč, Bramborová polévka za 60,- Kč, Zelná polévka s klobásou za 

60,- Kč. Objednat lze i jednoporcovou Dršťkovou polévku za 45,- Kč. 

Jídlo je potřeba objednat do 10. 9. 2018. 

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle Vše-

obecných podmínek, tj. nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci povinni 

na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 
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Vybavení: běžné pro zájezd pěší turistiky ve vysokohorském terénu. Pro turistiku doporučujeme teleskopické hůlky. 

V termínu konání zájezdu se předpokládá pěkné teplé počasí. Nezapomeňte na pokrývku hlavy a ochranný krém 

s vyšším faktorem, který budete určitě na horách potřebovat. Sluneční paprsky mají podstatně vyšší intenzitu.  

Vstupné: NP Paklenice 60 kun, NP Krka 90 kun, Šibenik – pevnost 50 kun, katedrála 20 kun, Plitvická jezera 150 

kun. Celodenní výlet na Kornaty cca 46 €.    

Doporučujeme vyměnit chorvatskou měnu již v Česku. V Chorvatsku platit v české měně ani v €. Směnit peníze lze 

při výletech. 

Program 

1.den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční přesun do Chorvatska. 

2.den: příjezd v ranních hodinách.  VELKÁ PAKLENICA – túra soutěskou pod stěnu Aniča Kuk, výstup k jeskyni 

Manita peč, možnost prohlídky, celkem 5 hodin. Převýšení 600 m nahoru i dolů. Zdatní účastníci mohou vystoupit 

na Aniča 715 m, + 3 hodiny a 300 m převýšení. Výhledy na mořské pobřeží.  

3.den: VODOPÁDY KRKA – národní park. SKRADINSKI BUK – okruh kolem vodopádů, možnost koupání pod 

vodopády, polodenní túra. ŠIBENIK – prohlídka historického středu: městská lodžie, katedrála sv. Jakuba – nejvý-

znamnější architektonická památka chorvatské renesance, která je zapsána na Seznamu kulturního dědictví UNES-

CO. Vycházka na pevnost, výhled na město. 

4.den: VELEBIT – po stopách filmového Vinnetoua. Výstup do sedla Vrh Prag 856 m pod romantická skaliska a 

dál do skalního města Tulove Grede, celkem 4 hodiny, převýšení 350 m. Výhled do hlubokého kaňonu. Zdatní 

účastníci mohou pokračovat až na vrchol vysoký1120 m, + 2 hodiny a 300 převýšení. 

5.den: KORNATSKÉ OSTROVY – celodenní fakultativní výlet lodí s obědem k ostrovům, které jsou národním 

parkem z Murteru světem snad nejkrásnějších ostrovů, ostrůvků a útesů ve Středomoří, koupání. Alternativně odpo-

činek a koupání na plážích ostrova Murter. Zájem o fakultativní výlet na Kornaty je nutné uvést již v přihlášce  

6.den: VELEBIT – hotel Velebno 900 m, výstup na Ljubičko Brdo 1326 m, celkem 5 hodin + 500 m převýšení. 

Pěkné výhledy, skalní město Dabarski kukovi. Zdatní účastníci si mohou přidat další výstup s lehkým lezením na 

skalnaté vrcholky.  

7.den: odjezd v ranních hodinách. PLITVICKÁ JEZERA – polodenní putování podél řetězce jezer, vodopádů, 

kaskád, prahů a průzračných smaragdových jezírek, přírodního ráje, který proslavily i filmy o Vinnetouovi. Nejzná-

mější národní park v Chorvatsku, díky své rozmanitosti byl zapsán na Seznam přírodního dědictví UNESCO.  

Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

8.den: návrat v dopoledních hodinách. 
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