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ceník plaveb 2018 STŘEDNÍ TRASA = „ST“
1. den = Omiš – Trogir
Dopoledne nalodění v Omiši, města v ústí řeky 
Cetiny. Čeká vás plavba podél pobřeží ke Splitu, 
odpoledne koupání u ostrova Čiovo a nave-
čer plavba směrem do Trogiru, jehož historic-
ké centrum je pod ochranou UNESCO. V tomto 
městě s romantickými uličkami, desítkami re-
staurací a cukráren strávíte večer a noc. Zde se 
rovněž naloďují klienti, kteří přiletěli letadlem 
na nedaleké splitské letiště.

2. den = Trogir – Vis (o. Vis)
Ráno opustíte dalmatské pobřeží a poplujete 
přímo k ostrovu Vis. Tento ostrov byl dlouhá 
léta, v době existence Jugoslávie, pro zahranič-
ní turisty uzavřen. Ještě dnes je zde možno se 
setkat s vojenskými zařízeními z té doby, např. 
úkryty rychlých bojových člunů. U jednoho z nich 
se možná budete mít možnost koupat. Navečer 
doplujete do města Vis, naleznete zde řadu kos-
telů, paláců, stejně jako cukráren a restaurací. 

3. den = Vis – Biševo 
– Komiža (o. Vis)
Dopoledne obeplujete ostrov Vis 
a zamíříte k ostrůvku Biše-
vo, na jehož východní straně  
se nachází vyhledávaná 
Modrá jeskyně, kterou 
budete mít možnost, za 
příznivých povětrnost-
ních podmínek, navští-
vit. Poté se vrátíte k os-
trovu Vis, kde se budete 
koupat, abyste navečer 
dopluli do městečka Ko-
miža, městečka, které si snad 
nejvíce zachovalo svoji jadranskou 
atmosféru. 

4. den = Komiža – Hvar – zátoka, 
noc na kotvě 
Ráno vyplujete směrem k pobřeží, proplujete 
souostroví Pakleni otoci a doplujete do města 
Hvar na stejnojmenném ostrově. V tomto městě 
strávíte přibližně 2 hodiny, během kterých si 
budete mít možnost si prohlédnout katedrálu 
sv. Štěpána, františkářský klášter, náměstí  
a benátskou pevnost Španjol, která se tyčí 
nad městem a ke které je přístup krásnou za-
hradou s malebnými výhledy na město, přístav  
a blízké Paklene otoci. Odpoledne jachta zakot-
ví v některé zátoce v blízkosti města Hvar a zde 

budete mít možnost se koupat odpoledne, večer 
i ráno – prožijete noc na kotvě pod nebem 
plným hvězd.

5. den = zátoka – Jelsa (o. Hvar)
Dopoledne obeplujete západní cíp ostrova Hvar, 
pak budete mít mnoho času na koupání u ost-
růvku Zečevo a večer připlujete do malebného 
městečka Jelsa, místa s vyhlášenými zmrzlino-
vými poháry.

6. den = Jelsa – zátoka, 
noc na kotvě
Z Jelsy ráno vyplujete směrem k ostrovu Brač, 
kde budete mít možnost v některé z bezpečných 
zátok prožít svoji druhou „noc na kotvě“, 
koupat se od dopoledne až do dalšího rána.

7. den = zátoka – Pučišča 
(o. Brač)
Dopoledne obeplujete jižní cíp ostrova Brač  
a podél Makarské riviery a pohoří Biokovo po-
plujete k městečku Pučišča. V zátoce v jeho 
blízkosti budete mít mnoho času na koupání, 

relaxaci a slunění. Navečer připluje-
te do městečka Pušišča, města 

kameníků. Ze zdejších vápen-
cových bloků byl vystavěn 

nejen Diokleciánův palác  
ve Splitu, ale i Bílý dům  
ve Washingtonu. A sa- 
mozřejmě – celé měs-
tečko včetně místních 

pláží. Kotvit budete pří- 
mo před vyhlášenou ka-

menickou školou. 

8. den 
= Pučišča - Omiš 

Brzy ráno vyplutí přímo do Omiše, cíle vaší 
týdenní plavby. Po snídani se rozloučíte s po-
sádkou i s novými přáteli a plavba skončí. Od-
jezd domů, busem či letadlem dle dopravních 
dispozic, autem pak dle vašeho uvážení. Buď co 
nejkratší cestou domů nebo doporučujeme, za 
příznivého počasí (nesmí pršet, být mlha, foukat 
silný vítr a musí být dobrá viditelnost) výlet do 
Parku prirode Biokovo, kam vede silnice (mýto 
a pro řidiče náročné) od Makarské. Můžete 
dojet až na vrchol nejvyšší hory sv. Jure (vy-
sílač – 1.762 m n.n.), kde, stejně jako cestou, 
jsou nádherné výhledy na Jadran a jeho ostrovy  
v okolí Splitu.

Tajemný ostrov 
Vis, unikátní 

Modrá jeskyně, 
dostatek času 

na koupání

CENÍK plaveb 2018
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16. 6. - 23. 6.
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rezervováno pro ucelenou skupinu aerobiku

typ trasa termín 2018 základní cena
po slevě First Moment

/FM/ platné
do 31. 12. 2017

cena v Kč/osoba a týden

Cena pro 3. osobu ve třílůžkové kajutě, v rámci jedné Smlouvy o zájezdu

Pozn.: Minimální počet účastníků pro plavbu: Silva=18 osob, Vjeko=16 osob

Typ plavby:
NATF = naturismus friendly (naturismu přívětivé plavby), v podstatě 
naturistická plavba
JOGA = plavba s cvičením jógy pod vedením odborné/ho lektora/
lektorky
FREE = plavby pro všechny, s částí sluneční paluby vyhrazené pří-
padným naturistům, koupání možné v plavkách či bez nich
TEXT = plavby pro účastníky v plavkách
Cena zahrnuje: ubytování v kajutách v podpalubí při obsazenos-
ti dvěmi osobami, 6x plnou penzi /VP/ + 1x polopenzi /HP/, místní  
a přístavní poplatky, služby zástupce CK, pojištění CK pro případ 
úpadku, u plavby JOGA lektora/lektorku jógy
Cena nezahrnuje: neuvedenou stravu a nápoje (kromě snídaní 
na lodi), vstupné do objektů, národních a přírodních parků dle pro-
gramu, dopravu do Chorvatska (autobusem a letecky lze přikoupit), 
cestovní pojištění (možno přikoupit), příp. parkovné v Omiši a ulože-
ní zavazadel při odjezdu busem do ČR

Fakultativní služby:
� cestovní pojištění, vč. připojištění storna: Allianz – 6MA10 = 
360 Kč/os. (dítě do 15 let = 180 Kč/os., osoba nad 70 let =1.080 Kč),

ERV Evropská pojišťovna – Holiday Easy = 490 Kč/os. (dítě do 12 
let- 245 Kč)

� kajuta na hlavní palubě Vjeka za příplatek 700 Kč/os.
� vyžádaná jednolůžková kajuta za příplatek - Silva = 11.000 Kč  
 a Vjeko = 22.000 Kč
� parkovné v Omiši v kempu Lisičina = asi 35 EUR/týden a auto 
 (úhrada na místě)
� uložení zavazadel v Omiši v kempu Lisičina = asi 10 HRK/os.  
 (úhrada na místě)
� BUS ČR-Omiš-ČR = dle nástupního místa v ČR 
 cena od 2.390 Kč/os.
� letenky Praha-Split-Praha = cena dle aktuální nabídky 
 (od cca 6.200 Kč/os.)

Orientační ceny vstupů, v HRK/os. – úhrada na místě: 
NP Kornati = 50, PP Telaščica = 50, NP Mljet = 130, MHD Dubrov-
ník = 26, hradby Dubrovník = 150, lanovka Dubrovník = 150, Modrá 
jeskyně = 80.

Sleva FM platí pro jachtu Silva při objednání do 31. 12. 2017 *
Sleva 2% platí pro jachtu Silvu při objednání 4-8 osob v rámci 
jedné Smlouvy o zájezdu
Sleva 4% platí pro jachtu Silvu při objednání 9-12 osob v rámci 
jedné Smlouvy o zájezdu
Sleva 6% platí pro jachtu Silvu při objednání 13-18 osob v rámci 
jedné Smlouvy o zájezdu
pro skupinu od 19 osob – individuální nabídka

14=13 platí pro obě jachty při objednání dvoutýdenní plavby
Sleva FM platí pro jachtu Vjeko při objednání do 31. 12. 2017 *
Sleva 2% platí pro jachtu Vjeko při objednání 4 a více osob  
v rámci jedné Smlouvy o zájezdu

* = při objednání /FM/ pouze 10% záloha, 
 2. záloha ve výši 40% splatná do 31. 1. 2018

i ŠETŘÍME:    FM    6%    4%    2%    14=13    slevy je možno kombinovat



1. den = Omiš – Trogir
Dopoledne nalodění v Omiši, u ústí řeky Cetiny. 
Poté poplujete podél pobřeží ke Splitu, odpo-
ledne koupání u ostrova Čiovo a navečer 
doplujete do Trogiru, jehož historické centrum 
je pod ochranou UNESCO. V tomto městě s ro- 
mantickými uličkami, desítkami restaurací a cuk-
ráren strávíte večer a noc. Zde se rovněž nalo-
ďují klienti, kteří přiletěli letadlem na nedaleké 
splitské letiště.

2. den = Trogir – Primošten 
Dopoledne poplujte podél pobřeží k Primoštenu. 
Většinu dne se pak budete koupat, šnorchlovat 
a slunit v zátokách. Navečer připlujete do Pri-
moštenu, malebného městečka vystavěného 
na malém poloostrově s pěkným náměstíčkem, 
kde se často konají večerní koncerty. Krásná 
vyhlídka od kostelíku, umístěného na nejvyšším 
místě městečka. I zde je řada cukráren, kavá-
ren, restaurací a navíc i vyhlášený vinný sklípek.

3. den = Primošten – Sali 
(o. Dugi otok)
Ráno vyplujete směrem na severozápad, do ob-
lasti mnoha větších i menších ostrovů, během 
dne se budete koupat v romantických zátokách, 
navečer připlujete do malého rybářského měs-
tečka Sali na Dugi otoku. 

4. den = Sali – PP Telaščica 
- NP Kornati – Levrnaka
Tento den je věnován roman-
tické plavbě národními a pří- 
rodními parky – nejprve 
poplujete do Parku pri- 
rode Telaščica na již-
ním konci Dugi otoku, 
poté již vplujete do roz-
sáhlého souostroví - Ná-
rodního parku Korna-
ti, kde zakotvíte v krásné 
zátoce a budete se koupat.  
V pozdním odpoledni, až odplují 
výletní lodě, se naše jachta připoutá  
k malému molu u ostrova Levrnaka a vy bu-
dete mít možnost se vykoupat v blízké zátoce  
s písčitým dnem, či si vychutnat romantiku místa 
na terase místní hospůdky u pršutu, ovčího sýra  
a vínečka. Po večeři  budete moci vystoupat na 
vrchol nejvyšší kopce ostrova a z výšky 115 m n.m. 
si prohlédnout souostroví a sledovat západ 

slunce. Noc téměř na kotvě můžete využít k noč-
nímu a rannímu koupání. 

5. den = Levrnaka – NP Kornati 
– Rogoznica
Dopoledne poplujete souostrovím NP Kornati, 
za příznivého počasí podél vysokých skal a poté 
se vydáte zpět k pobřeží. Během dne se opět 
budete koupat v opuštěných zátokách a navečer 
připlujete do Rogoznice, městečka známého 
svoji vynikající klapou – mužským pěveckým 
sborem. Při troše stěstí vám tento sbor přijde 
večer zazpívat až k lodi. 

6. den = Rogoznica – Maslenica 
(o. Šolta)
Čeká vás poklidná plavba podél pobřeží, s do-
statkem času ke koupání a relaxaci. Navečer 
připlujete do malého a rovněž poklidného měs-
tečka na západním cípu ostrova Šolta – do 
Maslenice. 300 let starý zámek, nedaleko 
přístavu, byl restaurován a dnes je z něj luxusní 
hotel a restaurace. 

7. den = Maslenica – Pučišča 
(o. Brač)
Poplujete podél ostrova Šolta, a poté dále 
k blízkému ostrovu Brač. Budete se dlouze 
koupat v některé z jeho zátok, abyste v pod-
večer dopluli do cíle, do přístavu Pučišča na 

ostrově Brač. 

8. den = Pučišča 
- Omiš

Brzy ráno vyplujete směr 
Omiš, kde je cíl vaší tý- 
denní plavby. Po snídani 
se rozloučíte s posád-
kou i s novými přáteli 
a plavba skončí. Odjezd 

domů, busem či letadlem 
dle dopravních dispozic, 

autem pak dle vašeho uvá-
žení. Buď co nejkratší 

cestou domů nebo se 
zastávkami na Plitvičkách, na 
kaskádách a památkách řeky 
Krky, v termálních slovinských 
lázních Banovci. 

* v termínu 21. 7. - 28. 7. 2018 plavba 
Vjeko mírně odlišná, itinerář na webu

Ideální 
kombinace 

přírodních parků 
a historických 

míst

Perly Jadranu 
– Dubrovník, 

Korčula, plavba 
s delšími 
přejezdy

ZÁPADNÍ TRASA = „ZT“ JIŽNÍ TRASA = „JT“

Změna programu u všech tras z povětrnostních a provozních důvodů vyhrazena

1. den = Omiš – Sumartin 
(o. Brač)
Dopoledne, po nalodění v Omiši, města v ústí 
řeky Cetine, poplujete jihovýchodním směrem, 
podél Makarské riviery, pohoří Biokovo na levo-
boku a ostrova Brač na pravoboku. Zastavíte se 
v některé zátoce na ostrově na první koupání 
a navečer doplujete do Sumartinu, městečka na 
jižním cípu ostrova Brač. Je zde velice pěkná 
pláž a nad ní komplex kostela a kláštera.

2. den = Sumartin – Korčula 
(o. Korčula)
Ráno opustíte ostrov Brač a poplujete podél 
jižního konce ostrova Hvar a západního pobře-
ží poloostrova Pelješac směrem k ostrovu  
a městu Korčula. Během dne zastávka na kou-
pání, šnorchlování a relaxaci ve vhodné zátoce. 
Navečer doplujete do města Korčula, údajného 
rodiště cestovatele Marka Pola. Toto město je po 
Dubrovníku další z perel Jadranu. Korčula – to je 
unikátní historické sídlo, vystavěné na ma-
lém poloostrově, obehnaném hradbami.

3. den = Korčula 
– Šipanska Luka (o. Šipan)
Další den poplujete podél Pelješacu, mezi něko-
lika ostrovy jižní Dalmácie, v některé ze zá-
tok se budete koupat a relaxovat a navečer 
doplujete do městečka Šipanska Luka na 
ostrově Šipan. Doporučujeme si zajít po večeři 
na skaliska směrem na otevřené moře, západ 
slunce je zde velmi romantický. 

4. den = Šipanska Luka 
– Dubrovnik
Dopoledne koupání v pěkné zátoce s píseč-
nou pláží, v odpoledních hodinách připlutí do 
Dubrovníku (UNESCO) – kouzelného, středo-
věkého starého města, obklopeného mohutnými 
hradbami. Mezi nejvyhledávanější patří měst-
ské hradby, lanovka vedoucí na Srď, kopec 
nad městem s úžasným výhledem, námořnic-
ké muzeum či akvárium. Ale Dubrovník toho 
nabízí ještě mnohem víc – stylové restaurace  
s vynikajícími specialitami chorvatské kuchyně, 
zmrzlinárny, kavárny, ….

5. den = Dubrovnik – Polače, 
příp. NP Mljet (o. Mljet)
Plavba zpět na severozápad, opět mezi půvab-
nými Elefatskými ostrovy, podél ostrova Mljet 

do Polače, jedné ze vstupních bran do Národ-
ního parku Mljet. Kdo bude mít zájem, může si 
zaplatit vstupné a odjet mikrobusem NP k Vel-
kému a Malému jezeru, která jsou napájena sla-
nou vodou přírodním kanálem z moře. Na obou 
těchto jezerech je možnost koupání, voda je 
o něco slanější a teplejší než v moři. Na Velkém 
jezeře je na ostrůvku bývalý benediktinský 
klášter, který je dostupný loďkou. Okolo obou 
jezer jsou upravené cesty pro pěší a cyklisty, 
jezdí zde i malý „autovláček“. Kdo o návštěvu 
NP nebude mít zájem, může samozřejmě zůstat 
na jachtě a věnovat se koupání a relaxaci.

6. den = Polače 
– zátoka, noc na kotvě
Ráno budete pokračovat v plavbě podél 
Pelješacu, ostrova Korčuly, proplujete 
okolo hradeb města Korčula, minete zá- 
padní výspu Pelješacu a zamíříte k ost-
rovu Hvar, kde kapitán vybere vhodnou 
zátoku, v které zakotvíte na noc, což 
představuje odpolední, večerní, noční i ran-
ní koupání, romantiku pod nebem pl-
ným hvězd. Prostě – čeká vás noc na kotvě. 

7. den = zátoka – Pučišče 
(o. Brač)
Po snídani vyplujete směrem k pobřeží, minete 
jižní cípy ostrovů Hvar a Brač a zamíříte 
podél ostrova Brač, na dohled od pobřežního 
masivu Biokovo, k městečku Pučišča. V zátoce  
v jeho blízkosti budete mít mnoho času na kou-
pání, relaxaci a slunění. Navečer připlujete do 
cíle - městečka Pučišča, města kamení-
ků. Ze zdejších vápencových bloků byl vystavěn 
nejen Diokleciánův palác ve Splitu, ale i Bílý 
dům ve Washingtonu. A samozřejmě – celé 
městečko včetně místních pláží. Kotvit budete 
přímo před vyhlášenou kamenickou školou. 

8. den = Pučišče - Omiš
Brzy ráno vyplutí přímo do Omiše, cíle vaší 
týdenní plavby. Po snídani se rozloučíte s po-
sádkou i s novými přáteli a plavba skončí. Od-
jezd domů, busem či letadlem dle dopravních 
dispozic, autem pak dle vašeho uvážení. Buď 
co nejkratší cestou domů, nebo doporučujeme 
si pobyt v Dalmácii trochu „protáhnout“ a po 
průjezdu horskou silnicí z Makarské přes Bi-
okovo navštívit třeba Modré a Červené jezero  
u města Imotski.

– poslední slovo má vždy kapitán lodi, po dohodě se zástupcem CK Natur Travel.i



1. den = Omiš – Pučišča (o. Brač)
Dopoledne nalodění v Omiši, města v ústí 
řeky Cetiny. Čeká vás plavba k ostrovu Brač, 
po poledni doplujete do zátoky v blízkosti měs-
tečka Pučišča, kde se budete dlouho koupat. 
Navečer pak připlujete do přístavu v Pučišči. 
Ráz městečka udává především blízký lom. Ze 
zdejších vápencových bloků byl vystavěn nejen 
Diokleciánův palác ve Splitu, ale i Bílý dům ve 
Washingtonu. 

2. den = Pučišča - zátoka 
(noc na kotvě)
Po dopoledním koupání opus- 
títe zátoku a pomalu poplu- 
jete podél ostrova Brač. 
Kapitán vybere vhodnou zá- 
toku, ve které zakotví na 
větší část dne a celou noc. 
Během dne se budete kou-
pat a slunit, večer a v noci 
prožijete romantiku noci 
na kotvě, samozřejmě s mož-
ností nočního koupání.

3. den = zátoka – Bol (o. Brač)
Ráno budete pokračovat v plavbě okolo ost-
rova Brač, cestou vás čeká koupání v některé 
ze zátok a v podvečer doplujete do městečka 
Bol, známého turistického centra Brače. Zde 
váš čeká řada cukráren, restaurací, obchodů, 
ale i velice pěkný klášter na jeho jižním konci. 

4. den = Bol – Jelsa (o. Hvar)
Opustíte přístav městečka Bol a pomalu po-
plujete k jeho nejvýznamnějšímu bodu, k mysu 
Zlatni rat. Tato oblázková kosa, vybíhající do 
kanálu mezi ostrovy Brač a Hvar neustále vlivem 
větru a mořských proudů mění tvar své špice  
a je zřejmě nejfotografovanějším objek-
tem na Jadranu. Dále bude vaše plavba po-
kračovat směrem k ostrovu Hvar, na koupání 
zakotvíte u ostrůvku Zečevo, nedaleko Jelsy. 
Navečer připlujete do malebného městečka 
Jelsa, místa s vyhlášenými zmrzlinovými poháry.

5. den = Jelsa – Stari Grad 
(o. Hvar)
Po snídani vyplujete z Jelsy a polujete podél 
ostrova Hvar, během dopoledne zakotvíte v hlu-
boké zátoce před přístavem Stari Grad. Zde se 
budete dlouze koupat a slunit. Večer dopluje-
te do historického centra ostrova Hvar, 

městečka Stari Grad. Zde budete mít mož-
nost navštívit a shlédnout řadu pamětihodností, 
v čele s unikátním domem Petara Hektoroviče.

6. den = Stari Grad 
– zátoka (noc na kotvě)
Ráno opustíte Stari Grad, po krátké plavbě se 
zastavíte v některé z vhodných zátok na dlou-
hé denní koupání, kde také strávíte svoji 
druhou noc na kotvě. Čeká vás opět romantika 

pod nebem plným hvězd. 

7. den = zátoka – 
Supetar (o. Brač)

Čeká vás poslední den 
plný koupání, rela- 
xace a slunění v něk- 
teré zátoce v okolí cíle  
vaší dnešní plavby, kte- 
rým je městečko Su- 

petar, vstupní brána na 
ostrov Brač. Je zde velký 

trajektový přístav směr Split,  
elegantní promenáda, mnoho ka- 

váren a restaurací. 

8. den = Supetar - Omiš
Brzy ráno vyplujete směr Omiš, kde je cíl vaší 
týdenní plavby. Po snídani se rozloučíte s po-
sádkou i s novými přáteli a plavba skončí. Od-
jezd domů, busem či letadlem dle dopravních 
dispozic, autem pak dle vašeho uvážení. Buď 
co nejkratší cestou domů, nebo se zastávkami, 
např. na kaskádách řeky Una v Bosně a Herce-
govině (v podstatě přes hranice sousedí s Plit-
vičkami), jednak u vodopádů v „Martin Brod“, 
jednak u velkolepých vodopádů „Štrbački buk“.   

* v termínu 30. 6. - 7. 7. 2018 plavba 
 mírně odlišná, itinerář na webu

2 noci 
na kotvě 
a dlouhá 
koupání

SPECIÁLNÍ TRASA = „SP“



silva
JACHTA VJEKO JE JEDNA Z NEJELEGANTNĚJŠÍCH A NEJPOHODLNĚJ-
ŠÍCH LODÍ NA JADRANU. KOMBINACE KOVOVÉHO TRUPU, OBLOŽENÍ 
Z UŠLECHTILÉHO DŘEVA A NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ DÁVÁ 
VJEKU PUNC DOKONALOSTI. MÁTE MOŽNOST SI TO VYZKOUŠET.

JACHTA SILVA JE JEDNÍM Z POSLEDNÍCH ZÁSTUPCŮ TRADIČNÍCH, 
HISTORICKÝCH TYPŮ LODÍ NA JADRANU – TRABAKULŮ A PŘED 
TŘEMI ROKY OSLAVILA 100. VÝROČÍ SPUŠTĚNÍ NA VODU.

Jedná se o kovový, ušlechtilým dřevem obložený, motorový dvoj- 
stěžník, o délce 30 metrů a šířce 7,3 m. Pětičlenná posádka  
v čele s kapitánem zajišťuje kompletní servis pro max. 21 osob. Loď 
je plně klimatizovaná, s velikou sluneční palubou, salonem s barem, 
velkým zastíněným sezením a dalšími maličkostmi zpříjemňujícími 
Vaši dovolenou, včetně WiFi připojení.

UBYTOVÁNÍ
Po celou dobu plavby ubytování ve 2- a 3-lůžkových kaju- 
tách s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha a umy-
vadlo s teplou a studenou vodou), klasickými postelemi  
a individuálně ovládanou klimatizací.
Kajuty v podpalubí: 2x s manželskou postelí a třetí 
postelí, 2x s manželskou postelí, 2x se dvěma oddě-
lenými postelemi
Kajuty na úrovni hlavní paluby: 1x s manželskou 
postelí a třetí postelí, 2x s manželskou postelí

STRAVOVÁNÍ
6x plná penze (/VP/ = snídaně, oběd, večeře), 1x polopenze  
/HP/ = v sobotu – večeře při příjezdu a snídaně za týden při od-
jezdu, v klimatizovaném salonu nebo venkovním zastíněném sezení 
(dle počasí a přání klientů), stravování formou jednotného menu,  
v ceně nejsou zahrnuty nápoje. V pátek večer je, na rozloučenou  
s jachtou a Jadranem, poskytována rozšířená „kapitánská večeře“.
Snídaně je kontinentálního typu = čaj, káva, džus, chléb, máslo, 
müsli, jogurt, džem/med, sýr, salám, vejce/párek, zelenina/ovoce 
Oběd = polévka, hlavní jídlo, salát, chléb, desert/ovoce 

Večeře = předkrm, hlavní jídlo, salát, dezert/ovoce, chléb. 
Pokud jste vegetariáni, vegani - nahlaste tuto skutečnost laskavě již 
při objednávce služeb, posádka bude dle toho objednávat dodávku 
potravin pro váš turnus. Pokud nemáte rádi např. ryby a mořské plo-
dy, nahlaste tuto skutečnost při nástupu na loď zástupci CK Natur 
Travel - zajistí u kapitána a kuchaře/řky změnu vašeho jídelníčku.

V případě zájmu jednotlivce o účast na plavbě na jachtě 
Vjeko (bez příplatku za jednolůžkovou kajutu) bude 

postupováno následovně:
• na základě poptávky bude provedena předběžná 

rezervace se zálohou ve výši 10% a bude zahájeno 
hledání spolucestujícího do dvoulůžkové kajuty
• jakmile bude kajuta takto doplněna, bude re-
zervace definitivně potvrzena a bude doúčtová-

na záloha, resp. doplatek - pokud se toto nepodaří, 
bude zájemci - jednotlivci vrácena uhrazená záloha  

v plné výši.

PROČ PRÁVĚ NA VJEKO A PROČ ZROVNA S NAŠÍ CK?
Jedna z nejmodernějších a nejpohodlnějších lodí na Jadranu - na 
lodi, která se plaví na kapitánském můstku zpravidla s kapitánem 
Dinem nebo Ivanem Vukovičem. Vzhledem k našim velmi dobrým 
vztahům máme v porovnání s jinými skupinami velmi výhodnou cenu 
za služby na lodi této kategorie.

Naše
9. sezona
na Vjeku

Jachta Silva je motorový dvojstěžník pro max. 28 osob, dlouhý 21 m 
a široký 6 m, posádka v čele s majitelem lodi kapitánem Antem Vu-
kovičem je čtyř- až pětičlenná. Byla vystavěna začátkem minulého 
století a do roku 1980 vozila po Jadranu písek. Poté byla přestavěna na 
obytnou loď a „pracuje“ již několik desítek let pro turisty. Kajuty v pod-
palubí jsou sice skrovné, ale využívané prakticky pouze pro přespání. 
Před sezónou 2013 byly kajuty rekonstruovány. Na úrovni hlavní palu-
by je kromě jídelny (salonu) a kuchyně obsazené vynikajícím kuchařem 
ještě kompletní sociální zařízení (4 sprchy s WC a jedno samot-
né WC). Dále je zde kapitánský můstek a kapitánova kajuta. 
Pro ty, co v daný okamžik poskytují svojí kůži odpočinek 
od palčivých slunečních paprsků pak zastíněné sezení 
u velkého stolu. Slunci je možno holdovat na horní pa-
lubě nebo při koupání v zátokách, kdy je loď obvykle 
ukotvena nedaleko břehu. Na horní palubě v roce 2015 
kapitán nainstaloval mobilní zastínění zadní části, které 
se, zejména ve vedrech, velmi osvědčilo. Také zprovoznil 
WiFi připojení.

UBYTOVÁNÍ
Po celou dobu plavby ubytování ve 2- a 3-lůžkových kajutách umístě-
ných v podpalubí, s lůžky nad sebou a umyvadlem s tekoucí studenou 
vodou, sociální zařízení (5x WC + 4x sprcha s teplou a studenou vo-
dou) na hlavní palubě.

STRAVOVÁNÍ
6x plná penze (/VP/ = snídaně, oběd, večeře), 1x polopenze /HP/  
= v sobotu - večeře při příjezdu a snídaně za týden při odjezdu, stra-

vování formou jednotného menu, v ceně nejsou zahrnuty nápoje.  
V pátek večer je, na rozloučenou s jachtou a Jadranem, poskytována 
rozšířená „kapitánská večeře“.
Snídaně je kontinentálního typu = čaj/káva, chléb, máslo, džem/
med, sýr/salám/vejce/párek, jogurt, müsli
Oběd = polévka, hlavní jídlo, salát, chléb
Večeře = hlavní jídlo, salát, dezert/ovoce, chléb.
Pokud jste vegetariáni, vegani - nahlaste tuto skutečnost laskavě již 

při objednávce služeb, posádka bude dle toho objednávat 
dodávku potravin pro váš turnus. Pokud nemáte rádi 

např. ryby a mořské plody, nahlaste tuto skutečnost 
při nástupu na loď zástupci CK Natur Travel - zajistí 
u kapitána a kuchaře/řky změnu vašeho jídelníčku.

PROČ PRÁVĚ NA SILVU A S NAŠÍ CK?
Již 27. sezona na stejné lodi, se stejnou rodinou ka-

pitánů Vukovičů a navíc - jsme přesvědčeni o tom, 
že naše cena za plavbu na jachtě Silva je opět nejnižší 

v České republice. A to jsme jedni z mála, kteří nabízejí 
pobyt na jachtě s plnou penzí.

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY
Pokud by se někomu přece jenom podařilo nalézt obdobnou plavbu se 
stejným rozsahem a kvalitou služeb v daném termínu u jiné CK, pak 
mu velice rádi prodáme zájezd za tuto, nižší konkurenční cenu (platí 
pro katalogové nabídky, neplatí pro akční slevy typu 2 za 1, nabídky 
LastMinute, apod.).

Již
27. sezona

na Silvě

vjeko



STRAVOVÁNÍ A ŽIVOT NA LODÍCH
Menu na lodích je vždy jednotné - snídaně obvykle klasická ev-
ropská, oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a salátu, večeře  
z hlavního jídla, salátu a desertu či ovoce. Často jsou podávány ryby, 
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 pochout-
kám - 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. Nápoje nej-
sou zahrnuty v ceně, v lodním baru je široká nabídka alkoholických  
i nealkoholických nápojů a sudové pivo. Nápoje se objednávají u ste-
warda, který Vám je přinese na Vámi stanovené místo v podstatě 
kdykoliv mezi 7:00 a 23:00 hod. - spotřeba nápojů se zapisuje dle 
čísla kajuty a platí až na konci pobytu. Podvečerní, noční a ranní 
hodiny pak můžete trávit procházkami, posezením ve vinárničkách, 
hospůdkách nebo cukrárnách, návštěvou diskotéky, příp. i vykoupá-
ním se v cílových přístavních městečkách, neboť v této době je loď 
pevně připoutána k přístavnímu molu. Na přání velké části našich 
klientů obvykle 1x - 2x za turnus tráví loď noc v zátoce, tzv. na kotvě.
Máte možnost se koupat po celou noc, sledovat nerušeně západ  
a východ slunce, nebe plné hvězdiček.

DOPRAVA
není zahrnuta v ceně a je možná:
vlastním autem, parkování zajištěno v kempu Lisičina 
(viz Důležité)
autobusem standardně zajišťujeme našim klientům dopravu z řady 
měst ČR za cenu od 2.390 Kč/os dle místa odjezdu z ČR (odjezd  
v pátek odpoledne, návrat v neděli okolo poledne). Autobus zasta-
vuje v Omiši při cestě tam přímo u přístavu, asi 50 metrů od jachty, 
při cestě domů nedaleko kempu Lisičina, kde je možno si ponechat 
zavazadla v době mezi ranním opuštěním jachty a večerním odjez-
dem autobusu.
letecky, Praha-Split se společností Smart Wings, cena dle aktuál-
ní nabídky, asi od 6.200 Kč/os. Cena jednosměrné dopravní ceniny 
činí obvykle více než 1/2 ceny obousměrné. Ze splitského letiště je 
možno cestovat do místa nalodění místními autobusy.
vlakem, přímo u splitského nádraží je nejen splitský přístav, ale  
i autobusové nádraží, odkud vyjíždějí autobusy do Omiše či Trogiru. 
Podrobnosti na vyžádání.

DŮLEŽITÉ
� nástup na pobyt je vždy v sobotu dopoledne, ukončení v sobotu po 

snídani, tzn. že autobus i příp. vlak odjíždí z ČR v pátek a při- 
jíždí zpět v neděli, letecká přeprava je realizována obvykle  
v průběhu soboty - podrobné pokyny k organizované dopravě 
obdržíte při odbavení zájezdu

� tato akce není vhodná pro malé děti (neplavce), totální dospělé 
neplavce, osoby notoricky nerudné a Vaše čtyřnohé miláčky 

� parkování osobních aut účastníků zájezdů je zajištěno v kempu 
Lisičina v Omiši za poplatek (cca 35 €/týden), úhrada na místě, 
v kempu je příp. možno si i pronajmout obytný přívěs nebo ap-
partement v případě dřívějšího příjezdu

� v kempu Lisičina je zajištěna, za mírný poplatek (asi 10 Kuna za 
osobu), rovněž úschova zavazadel účastníků čekajících na večer-
ní odjezd domů autobusem

� jachta odplouvá z Omiše v sobotu obvykle v 11:00 hod. - klienti, 
kteří přiletí letadlem až během soboty a „opozdilci“ se mohou 
nalodit až v podvečer či během celé noci ze soboty na neděli  
v přístavu dle programu příslušné plavby (trasa je tomu přizpů-
sobena)

� vzhledem k tomu, že naturistické plavby jsou v prodeji i v dalších 
zemích EU a na internetu, lze předpokládat účast zahraničních 
naturistů - zejména ze Slovenska, Německa, Nizozemí, Norska, 
Švýcarska, Itálie, USA, atd.

� na palubě je omezený zdroj el.proudu o napětí 220 V, určený 
zejména pro nabití video- a fotobaterií, mobilů, počítačů a elektr. 
holicích strojků

RÁMCOVÝ DENNÍ PROGRAM:
8.00 snídaně
8.30 odplutí z přístavu, při delších trasách se vyplouvá již před 
snídaní, třeba i v 6:00 hod.
11.00-16.00 kotvení a koupání v opuštěné zátoce, po poledni 
oběd (někdy jiná zátoka před a po obědě)
17.00 - 18.00 připlutí do dalšího přístavu
19.00 večeře, volno až do rána
23.30 - 6.30 noční klid na lodi. Noční klid je nutno bezpodmí-
nečně dodržovat - případný hluk (který se jak na naší jachtě, tak  
i po vodě přenáší přímo ideálně), budí jak ostatní účastníky našeho 
zájezdu, tak i jachtaře na okolních lodích. Pokud se chcete bavit, 
třeba až do rána, pak restaurace, bary a diskotéky na břehu jsou 
Vám k dispozici.

KOUPÁNÍ
V průběhu našich plaveb je dostatek času věnován koupání. Pro 
zastávky na koupání, ale i šnorchlování či projížďky na kajacích, 
vybírá kapitán především opuštěné zátoky s křišťálově čistou vo-
dou, stranou od ruchu civilizace. Máte tak příležitost koupat se  
v místech, která jsou běžně nedosažitelná a poznávat tak dosud ne-
dotčená místa chorvatského Jadranu, pouze ve společnosti dalších 
„jachtařů“. A mezi jachtaři je poměrně obvyklé, že se na palubách 
jachet sluní či se z nich koupou bez plavek, stejně jako lidé relaxují  
v saunách či wellness-centrech. Můžete si tedy vybrat mezi plav-
bami NATF, kde budou „v převaze“ naturisté a plavbami FREE, kde 
budou „v převaze“ klienti koupající a opalující se v plavkách. � zákaz kouření a používání otevřeného ohně platí v kajutách,  

v salónu a ve všech dalších uzavřených prostorách lodi 
� na lodích jsou k dispozici paddleboardy, „mořské“ kajaky, míče, 

molitanové plovací pomůcky (tyče), …
� vstupné do Národních parků a Parků přírody není zahrnuto v ce- 

ně zájezdu a hradí se na místě dle pokynů zástupce CK Natur 
Travel a kapitána lodi

� v ceně není zahrnuto příp. vstupné a jízdné, např. MHD, lanovka  
a hradby v Dubrovníku, kamenická škola v Pučišči, divadlo a kláš- 
ter ve Hvaru, apod.

� v ceně není zahrnuto cestovní pojištění, které je možno si sjednat 
buď prostřednictvím pojišťovny Allianz, České pojišťovny nebo 
pojišťovny ERV Evropské pojišťovny, podrobnosti na webových 
stránkách CK Natur Travel

� na loď je možno si přivézt vlastní kola, nutno však vzít v úvahu,že 
zejména v sezoně je nejen horko, ale jsou i plné přístavy, lodě 
kotví v řadách u mola a je někdy problematické kola přenést na 
břeh. Doporučujeme spíše si vzít in-line brusle na ranní a večerní 
projížďky (případně kola uveďte ve Smlouvě o zájezdu)

� Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko i Slovinsko jsou země EU, je 
možno tedy do nich a přes ně cestovat s novými typy Občan-
ského průkazu, dle nové vyhlášky je možno stejně cestovat i do 
Bosny a Hercegoviny

� na lodi je obvykle přítomen zástupce CK Natur Travel, který řeší 
zejména organizační otázky a zajišťuje kontakt s kapitánem lodi

důležité informace důležité informace

Stovky fotografií a řadu videoklipů z jachet SILVA a VJEKO, 
národních parků na Jadranu a z jednotlivých přístavů, ve kte-
rých naše lodě dosud kotvily, naleznete na našich webových 
stránkách www.plavby-jadran.cz v oddílech VIDEOTÉKA  
a FOTOGALERIE.

Tyto lodní deníky a reportáže přiblíží zájemcům o naše plavby 
život na lodích, stravu a rámcový denní program – jsou uve-
deny na všech našich webech v oddíle MENU – Zážitky z cest.

FOTOGRAFIE A VIDEOKLIPY

LODNÍ DENÍKY



Natur Travel, s.r.o., dr. Janského 1045, 252 28 Černošice, tel./fax: +420 257 317 946 
mobil: +420 603 418 474, e-mail: info@naturtravel.cz, info@plavby-jadran.cz
www.plavby-jadran.cz, Facebook: https://www.facebook.com/jachtaSilva

Německo – Balt
Rakousko – Alpy
Slovinsko – termály
Chorvatsko – Istrie
Černá Hora – Ulcinjská riviéra
Itálie – Ravenna, Kalábrie
Francie – Korsika, Středomoří,
Atlantik, Provence
Kanárské ostrovy – Fuerteventura,
Lanzarote, La Palma, Gran Canaria,
Tenerife

Španělsko – Středomoří, Mallorca
Řecko – Kréta, Rhodos, 
Zakynthos, Kefalonie
USA – Florida
Mexiko – Yucatan
Karibik – St. Martin, Jamaica, Curacao

Plavby na zaoceánských lodích  
– Itálie, Černá Hora, Chorvatsko, 
Slovinsko, USA + Karibik, Tahiti

www.naturtravel.cz

REKREACE PRO NATURISTY A NUDISTY 
V NATURISTICKÝCH A LIFESTYLE 
RESORTECH V EVROPĚ I ZÁMOŘÍ:

Allianz CESTA
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