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DALMÁCIE
S VÝLETEM DO MOSTARU
Křišálově průzračné moře, úchvatné vodopády,
majestátné hřebeny hor, historické skvosty
ŠIBENIK • NP KRKA • DUBROVNÍK • SALONA • SPLIT •
TROGIR • MOSTAR • NP PLITVICKÁ JEZERA
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odpoledne odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Ráno přijedeme na Makarskou riviéru, kde se
ubytujeme a zbytek dne strávíme odpočinkem na pláži.
Tato slunná perla dalmátského pobřeží je obklopená
průzračným Jaderským mořem a leží pod štíty velkolepého
horského masívu Biokovo.
3. den: Volný den věnujeme relaxaci u moře. Fakultativně
se vydáme na výlet do Šibeniku UNESCO, který je považován za nejlépe chráněný přístav na Jadranu a je
obklopen 240 ostrovy. Během prohlídky města zhlédneme
katedrálu sv. Jakuba, nejvýznamnější renesanční stavbu v
zemi. Naši pozornost upoutají také někdejší opory městského opevnění – pevnosti sv. Anny, sv. Jana a pevnost Šubičevac. Po prohlídce Šibeniku zavítáme do chorvatského
Národního parku Krka, který se skládá ze soustavy peřejí,
kaskád a vodopádů, pod kterými se budeme moci
vykoupat. V parku lze vidět, mnoho nádherných vodopádů
a peřejí, přibližně 860 druhů různých rostlin a několik druhů
živočichů (ptáci, plazi, ryby a další). Návrat na ubytování.
4. den: Ráno odjedeme do Dubrovníku UNESCO, „perly
Jadranu“. Irský dramatik George Bernard Shaw o tomto
městě kdysi prohlásil: „ Ten, kdo hledá ráj na zemi, musí
navštívit Dubrovník.“ Historické centrum města pochází z
pozdního středověku, až do dnešní doby se dochoval
charakter jedinečného městského celku opásaného hradbami. Přestože město bylo hodně poničeno zemětřesením
v roce 1667, podařilo se v Dubrovníku zachovat gotické,
renesanční a barokní kostely, kláštery, paláce a fontány.
Projdeme si jeho úzké křivolaké uličky a kostely lemovaná
náměstí. Nejkrásnější pohled na město a přístav se nám
však naskytne z prstence širokých městských hradeb, které
si budeme mít možnost obejít. Návrat na ubytování.
5. den: Dnešní den máme jedinečnou šanci navštívit staré
antické město Salona UNESCO se zbytky antického světa.
Dva tisíce let starý areál nabízí podhled na památky tří
kulturních epoch. Svou stopu zde zanechala antika,
starokřesanská kultura i raný středověk. Je to jedno z nejvýznamnějších archeologických naleziš nejen v Chorvatsku,
ale v celé jihovýchodní Evropě. Po prohlídce Salony dojedeme do Splitu UNESCO, města se značným množstvím
kulturních památek. K jeho pozoruhodnostem patří archeologické, etnografické, námořní přírodně historické muzeum,
galerie Meštrovic, a v neposlední řadě Diokleciánův palác.
Odpoledne se zastavíme v Trogiru UNESCO. Staré město se
tísní na ostrovní šíji mezi pevninou a ostrovem Čiovo. Z
architektonického hlediska je město považováno za jedno z
nejkrásnějších míst na Jadranu. Opravdovým skvostem je
románská katedrála sv. Vavřince ze 13. století. Úzké uličky,
malá sevřená náměstí nebo tmavá podloubí, která jakoby
sváděla k chvilkovému posezení v některé z nesčetných
taveren a k vychutnávání jedinečné atmosféry města
chorvatských králů. Návrat na ubytování.
6. den: Volný den k relaxaci u moře. Možnost fakultativně
podniknout půldenní výlet do pohoří Biokovo či rybí piknik.
7. den: Okouzlující atmosféru orientu budeme nasávat ve
městě Mostar UNESCO. Neodmyslitelným symbolem
města je dnes již replika starého tureckého mostu přes řeku
Neretvu. Najdeme zde křivolaké uličky s dílnami kovotepců,
rozsáhlé tržiště nebo mešity s vysokými štíhlými minarety.
Není možno navštívit Mostar a neochutnat pravou tureckou

62

kávu servírovanou v tradiční džezvě. Odpoledne odjedeme
zpět na ubytování.
8. den: Volný den k relaxaci u moře.
9. den: Ráno odjedeme zpět do ČR, po cestě zavítáme do nejznámějšího NP Chorvatska - Plitvická Jezera UNESCO. Tento
park patří k nejúchvatnějším přírodním sceneriím v Evropě.
Než se vody Proščanského jezera změní v řeku Koranu a
dotečou do moře, překonají výškový rozdíl víc než sto padesát
metrů, protnou šestnáct jezer a vytvoří bezmála stovku
vodopádů. To vše na pouhých sedmi kilometrech! Naučná
stezka nás povede kolem řady kaskádovitých travertinových
jezírek s průzračně čistou vodou, vzájemně propojených soustavou vodopády. Po prohlídce se již vydáme zpět do ČR.
10. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v apartmánech MONO/BILO – ubytování pro 2 osoby, kuchyňský kout, vl. příslušenství, možnost
přistýlky pro 3. os., TRILO – ubytování pro 4 osoby, dvě
samostatné ložnice, společný kuchyňský kout, společné sociální příslušenství. Dvojice se souhlasem s doobsazením
ubytujeme v Trilo pro 4 os. a doobsadíme další dvojicí.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování v apartmánech
• dopravu luxusním autokarem
• pobytovou taxu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
320 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
2 990 Kč
• 7 polopenzí:
• vstupy, místní dopravu, fakultativní služby: cca 100 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Břeclav, Frýdek Místek,
Hodonín, Hranice na Moravě, Kroměříž, Kuřim, Mikulov, Nový Jičín, Olomouc,
Ostrava, Prostějov, Přerov, Strážnice, Tišnov, Zlín ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do BILO
TRILO odj. ČR
Q HC 21 10 25.5. - 3.6. 7 790,- 6 990,- viz text
2 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+2
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA

S POBYTEM U MOŘE
NP PLITVICKÁ JEZERA • ŠIBENIK • NP KRKA • SPLIT •
TROGIR • PRIMOŠTEN • NP KORNATI •
NP PAKLENICA • ZADAR
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odpoledne odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
2. den: Návštěva Národního parku Plitvická jezera
UNESCO, nádhera tyrkysových jezer propojených řadou
peřejí a vodopádů, dolomitové údolí, to vše nás zavede do
doby natáčení filmů o Vinnetouovi. Ubytování a večeře.
3. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
4. den: Snídaně. Prohlídka historického centra města
Šibenik, katedrála sv. Jakuba UNESCO, bludiště místních
uliček a náměstíček, pevnosti sv. Michala a Barone.
Pokračujeme k peřejím Národního parku Krka, podobně
jako Plitvická jezera je i zdejší park krasového původu, údolí
řeky Krka s peřejemi a jezírky, vodopád Skradinski buk, 800
m dlouhé kaskády tvořené 17 peřejemi. Návrat na
ubytování, individuální volno, večeře.
5. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
6. den: Snídaně. Navštívíme srdce dalmatského pobřežní
oblasti Split, prohlídka historického jádra, palmami lemovaná

promenáda a především Diokleciánův palác UNESCO jedna z nejimpozantnějších římských památek, Zlatá brána,
Papaličův palác, Jupiterův chrám, katedrála sv. Domnia, individuální volno, možná návštěva známé splitské tržnice,
posezení v četných kavárničkách na promenádě. Trogir
UNESCO, krásné hradbami obehnané město, záplava
románské a renesanční architektury, prohlídka Starého města na nevelkém ostrůvku, katedrála sv. Vavřince, Čipický
palác aj. Před návratem na ubytování zastavíme v “perle
Dalmácie” městečku Primošten, malebné staré rybářské
městečko protkané středověkými uličkami, jimž vévodí zvonice kostela sv. Jiří, nádherné panoramatické výhledy. Večeře.
7. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
Fakultativní lodní výlet k souostroví NP Kornati, 147
převážně neobydlených ostrůvků a útesů vytvořilo nejhustší
souostroví v Jaderském moři, překrásné přírodní scenérie.
8. den: Snídaně. Výlet do NP Paklenica, strmé vrcholky
Velebitského masívu ční vysoko nad úrovní moře. Prohlídka
nejpřitažlivější části parku, kaňony řek Velká a Malá
Paklenica. Návrat na ubytování, večeře.
9. den: Snídaně. Dopoledne pobyt u moře. Odpoledne
prohlídka městečka Zadar, původní římské členění, kruhový
kostel sv. Donáta, okruh po městských hradbách, Mořská
brána a mořské varhany. Odjezd do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu NIKO*** v Solaris Beach
Resort u Šibeniku ve 2lůžk. pokojích s vl. příslušenstvím,
balkónem a klimatizací. Oblíbený a nejlépe vybavený resort
na Jadranu nabízí moderní zařízení, spa&wellness centrum,
aquapark, sportovní vyžití, venkovní bazén, animační
programy. Vychutnáme si i příjemnou atmosféru typické
dalmatské vesnice, která je součástí resortu. Oblázková pláž
je od hotelu vzdálena cca 50 m. Polopenze podávaná
formou bohatého bufetu.
Cena zájezdu obsahuje:
• 7 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• pobytovou taxu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
320 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• vstupy, místní dopravu, fakul. služby a výlety: cca 90 EUR
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Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto,
Holice (Chrudim), Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady ZDARMA. Olomouc 250 Kč.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q HB 36 10
7.9. - 16.9.
13 790,viz text
3 300 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+3
V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

