
Trasa          5. 8. – 12. 8.2023   -  plavba s jógou 

Trasa: 

Krilo – Sumartin (o.Brač)  /*/  Sumatin – Račišče nebo Lovište (o.Korčula nebo 

Pelješac)  /*/  Račišče nebo Lovište – Korčula (zastávka, cca 2 hod.) – 

Pomena  (o.Mljet)  /*/  Pomena – fakultativní návštěva NP Mljet – Lumbarda 

(o.Korčula)  /*/  Lumbarda – Trpanj (Pelješac)  /*/  Trpanj – Pučišča (o.Brač)  /*/ Pučišča – 

Postira (o.Brač), příp. Krilo  /*/  příp. Postira - Krilo                

Důležité: Změna programu z povětrnostních, technických a bezpečnostních důvodů vyhrazena 

– poslední slovo má vždy kapitán, po dohodě se zástupcem CK Natur Travel. Pozn. učitelů jógy 

– kapitán řídí loď vždy tak, aby se vyhnul dešti a větru a tím nezpůsobil nevolnost a strach 

účastníkům. Všechny plavby, co jsme kdy absolvovali, byly slunečné, klidné a nikomu nebylo 

zle a nikdo neměl strach. Vládla pohoda a mír. Proto je dobré ihned před plavbou přijmout 

fakt, že trasa se může měnit z důvodu očekávaného větru a bouře na trase.  A tak nebrblat:-) 

 

Cena: do 31.12.2022 = 15.990 Kč/os. a 9.990 Kč/os. za třetí osobu v třílůžkové kajutě 

           od 1.1.2023     = 16.990 Kč/os. a 10.490 Kč/os. za třetí osobu v třílůžkové kajutě        

 

cena obsahuje: plavbu dle trasy, ubytování v kajutách na lodi, 7x snídani, 6x oběd (mimo 

sobotu) a 3x večeři (na uvítanou, na kotvě, kapitánská), nápoje k snídani, zástupce CK, pojištění 

CK pro případ úpadku, cvičitele jógy 

 

cena neobsahuje: dopravu z/do Česka (zajistíme BUS od 2800 Kč/os., dle odjezdového místa),  

4x večeři, nápoje k obědu a večeři, cestovní pojištění (zajistíme), vstupné do NP Mljet (cca 20 

€/os.), příp. vstupné do historických objektů. 

 

pozn. k 4 večeřím nezahrnutým do ceny – účastníci si zajistí na vlastní účet stravování 

v přístavních restauracích a obchodech, dle svého výběru, mají tak možnost vyzkoušet místní 

speciality, které není možno na lodi zhotovit. 

 

Popis lodě: 

Tradiční dřevěná motorová loď Silva je určena pro maximálně 28 pasažérů a 4-5 členů posádky. 

Silva je jedním z posledních zástupců tradičního jaderského typu lodi – trabakulu. 

Lodˇ je 21 metrů dlouhá a disponuje 3 palubami. V podpalubí jsou kajuty, na hlavní palubě je 

venkovní posezení, jídelna, kuchyně, sociální zařízení. Sluneční paluba je určena relaxaci. 

Týdenní plavby lodí jsou ideálním způsobem trávení dovolené v Chorvatsku. Během týdne 

navštívíte mnoho krásných míst, každý večer strávíte na jiném místě – většinou v přístavu 

(nejčastěji 6x týdně) nebo strávíte romantickou noc na kotvě v zátoce. (zpravidla 1x týdně). 



Během dne se budete koupat v zátokách, slunit na palubě jachty a večer budete poznávat 

zajímavá místa na ostrovech či pobřeží. 

Ubytování: 

12 kajut 

Podpalubí: 8x dvoulůžková kajuta s palandami + 4x třílůžková kajuta s palandami 

V každé kajutě je umyvadlo s tekoucí vodou, Sprchy a toalety jsou na hlavní palubě. 

Stravování: 

7x snídaně + 6x oběd (v den nalodění se oběd nepodává), 3x večeři (na uvítanou, na kotvě, 

kapitánská 

páteční večeře) 

 

Snídaně obvykle klasická evropská, oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a salátu, večeře z 

hlavního jídla, salátu a desertu či ovoce. Často jsou podávány ryby a někdy i mořské plody – 

jsme přece na moři. Některé speciality jsou připravovány na venkovním grilu, zejména kvalitní 

ryby. Pokud by někdo z účastníků měl nepřekonatelný odpor k mořským pochoutkám – nechť 

tuto skutečnost nahlásí na začátku plavby zástupci CK a ten dohodne s kuchařem odpovídající 

náhradní řešení. Stejně tak žádáme vegetariány či vegany, aby nám své stravovací zvyky sdělili 

již při rezervaci pobytu. Není problém jim vyhovět, je však zapotřebí včas upravit objednávku 

potravin pro příslušný turnus. Taktéž vyhoví s bezlepkovou a bezlaktózovou stravou! 

Nápoje: 

Lodní bar- zde dostanete svůj oblíbený nápoj  − alkoholický i nealkoholický 

pivo, víno, minerální voda, limonády 

káva, čaj 

destiláty 

míchané nápoje 

Cena zahrnuje: ubytování v kajutách, stravování v rozsahu výše popsaném, pobytovou taxu, 

přístavní poplatky, služby zástupce CK, pojištění CK pro případ úpadku. Plavba v termínu 5.8.-

12.8. pak zahrnuje i lekce jógy a qigongu. 

Cena nezahrnuje: dopravu do Chorvatska (lze přiobjednat), cestovní pojištění (doporučujeme 

přiobjednat), nápoje v lodním baru, parkovné v Krilu, úschovu zavazadel v Krilu při odjezdu 

autobusem do ČR, vstupné do přírodních a národních parků, vstupné do objektů, případně 

nařízené povinné testování. 

Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu: 18 osob 


