
Trasa          6.8. – 13.8.2022   -  plavba se cvičením jógy 

1. Den – Krilo – Trogir 

Dopoledne se nalodíme v Krilu, poté poplujeme podél pobřeží, mineme Split a budeme se koupat u 

ostrova Čiovo. Navečer připlujeme do Trogiru, historického centra oblasti, zapsaného na seznamu 

památek UNESCO. V Trogiru strávíme noc. 

2. Den – Trogir – Primošten 

Po snídani poplujeme podél pobřeží a mezi blízkými ostrůvky, kapitán vybere vhodnou zátoku, kde se 

budeme koupat. Navečer připlujeme do malebného městečka Primošten, jehož historická část leží 

na malém poloostrově.   

3. Den – Primošten – Murter/Betina (o. Murter) 

Ráno vyplujeme z Primoštenu a poplujeme podél pobřeží mezi ostrůvky směrem k ostrovu Murter. 

Během dnes se opět budeme koupat v některé ze zátok. Večer pak zakotvíme v městečku Murter či 

Betina (tyto městečka jsou vzájemně propojena), kde strávíme noc.  

4. Den – Murter – PP Telaščica (o. Dugi otok) 

Brzy ráno  vyplujeme směrem k ostrovu Dugi otok na jehož nejjižnějším cípu se rozprostírá přírodní 

park Telačšica. Během dne se zastavíme na koupání a navečer připlujeme do hluboké zátoky v 

přírodním parku, kde strávíme noc. Centrem parku je jezero Mir a vysoké skalní útesy, které bude 

možné navečer navštívit.  

5. Den – PP Telaščica – NP Kornati – Zlarin (o. Zlarin) 

Ráno opustíme Telaščicu a vplujeme do NP Kornati. Budeme proplouvat mezi ostrůvky národního 

parku – některé ostrovy vystupují příkře z moře strmými stěnami, jiné jsou téměř ploché. Je to 

nejhustší souostroví na Jadranu – více jak 100 ostrovů, ostrůvků a útesů na ploše cca 300 km2. Poté 

co opustíme NP Kornati, vydáme se na plavbu k ostrovu Zlarin, do městečka Zlarin, kde budeme 

nocovat. Zlarin je ostrůvek bez aut. 

6. Den – Zlarin – Maslinica (o. Šolta) 

Dnes budeme proplouvat mezi ostrůvky a podél pobřeží na jih k ostrovu Šolta. Během dne se opět 

budeme koupat a navačer připlujeme do městečka Maslinica, kde strávíme noc. Maslinica je 

malebná malá vesnička, která v minulosti byla strážním místem oblasti Splitu. 

7. Den – Maslinica – Postira (o. Brač) – Krilo 

Ze Šolty přeplujeme k ostrovu Brač, během dne se budeme koupat a navečer zakotvíme v 

romantickém městečku Postira na Brači. Po prohlídce městečka přeplujeme do Krila, cílového místa 

naší plavby. 

*Pokud to umožní aktuální podmínky a předpověď počasí na sobotní ráno bude garantovat 

bezpečnou plavbu k pobřeží, zůstaneme nocovat v Postiře a do Krila vyplujeme až brzy ráno. 

        8.   Den – Krilo 

 Po snídani se rozloučíte s posádkou i s novými přáteli a plavba skončí. Odjezd domů, příp. se     

              zastávkou na Plitvičkách, v termálních lázních Banovci či v některém dalším z letovisek na  

             Jadranu. 

 

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:-) 



 

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: 

6x plná penze + 1x polopenze (v sobotu) 

páteční kapitánská 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 starvou! 

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: 6xplná penze+1xpolopenze, pobytovou taxu, 

přístavní poplatky, služby zástupce CK, pojištění CK pro případ úpadku. Plavba v termínu 6.8.-13.8. 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 

Případné další náklady (jen pokud je objekt se vstupným v průběhu plavby navštíven – dle trasy plavby): 

vstupné do NP Kornati – cca 50 Kuna/os. (povinně), vstupné do PP Telaščica – cca 50 Kuna/os. (povinně), 

antigenní test – cca 450 Kč/os. (pokud by byl nařízen), PCR test – cca 1.000 Kč-1.500 Kč/os. (pokud by byl 

nařízen) 

Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu: 18 osob 


