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CENÍK plaveb 2019

číslo plavby
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13. 7. - 20. 7.
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27. 7. - 03. 8.
03. 8. - 10. 8.
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27. 7. - 03. 8.
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25.490

14.990
14.690

14.690

25.490 
25.490

9.990
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9.290
12.600

13.475
13.475

13.660
13.660
13.940

24.890

13.940
13.660

13.660

24.890 
24.890

typ termín 2019 základní cena po slevě First Moment
/FM/ platná do 31. 12. 18

cena v Kč/osoba a týden

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

kajuta na hlavní palubě Vjeka za příplatek 700 Kč/os.
vyžádaná jednolůžková kajuta za příplatek – Silva = 11.000 Kč a Vjeko = 22.000 Kč

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

Typ plavby: 
(jednotlivé pojmy jsou specifikovány na dalších stránkách katalogu): 

Cena zahrnuje: 
ubytování v kajutách, 6x plnou penzi /VP/ + 1x polopenzi /HP/, 
nápoje k snídani, místní a přístavní poplatky, služby zástupce CK, 
pojištění CK proti úpadku, u plaveb S6 a S7 odborného cvičitele/lku

Cena nezahrnuje: 
neuvedenou stravu a nápoje, spropitné pro posádku (doporučená 
výše 10-30 EUR/os.), vstupné do objektů, národních a přírodních 
parků dle programu, místní dopravu, dopravu do Chorvatska (auto-
busem a letecky – možno přikoupit), cestovní pojištění (možno při-
koupit), příp. parkovné v Omiši a úschovu zavazadel před odjezdem 
busem do ČR

Fakultativní služby:
� cestovní pojištění, vč. připojištění storna: Allianz – zóna 6MA10 = 
 360 Kč/os. (dítě do 15 let = 180 Kč/os., osoba nad 70 let = 1.080 Kč), 
 ERV Pojišťovna-Holiday Easy = 490 Kč/os. (dítě do 12 let- 245 Kč)
� parkovné v Omiši v kempu Lisičina = cca 35 EUR/týden a auto 
 (úhrada na místě) 
� úschova zavazadel v Omiši v kempu Lisičina = cca 15 HRK/os.  
 (úhrada na místě) 
� BUS ČR-Omiš-ČR = dle nástupního místa v ČR cena od cca 
 2.490 Kč/os.
� letenky Praha-Split-Praha = cena dle aktuální nabídky 
 (od cca 7.000 Kč/os.)
Orientační ceny vstupů, v HRK/os. – úhrada na místě: 
NP Kornati = 50, NP Mljet = 170, MHD Dubrovník = 30, 
hradby Dubrovník = 150, lanovka Dubrovník = 150, PP Lastovo = 50

Sleva FM platí pro jachtu Silva a Vjeko při objednání do 31. 12. 2018, 
při objednání pouze 10% záloha, 2. záloha ve výši 40% splatná 
do 31. 1. 2019
Sleva 2% platí pro Silvu při objednání 4-8 osob v rámci jedné 
Smlouvy o zájezdu 
Sleva 4% platí pro Silvu při objednání 9-12 osob v rámci jedné 
Smlouvy o zájezdu

Sleva 6% platí pro Silvu při objednání 13-18 osob v rámci jedné 
Smlouvy o zájezdu
pro skupinu od 19 osob – individuální nabídka
Sleva 14=13 platí pro jachtu Silva při objednání dvoutýdenní plavby
Sleva 2% platí pro Vjeko při objednání 4 a více osob v rámci 
jedné Smlouvy o zájezdu

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

ceník plaveb 2019



1. den = Omiš – Trogir
Dopoledne se nalodíme v Omiši, po poledni poplujeme podél pobřeží 
k ostrovu Čiovo, kde se budeme koupat. Noc strávíme v Trogiru, jehož 
historické centrum je pod ochranou UNESCO.

2. den = Trogir – Vis (o. Vis)
Ráno opustíme Trogir a poplujeme k ostrovu Vis. Zde zakotvíme  
v zátoce a budeme se koupat, noc strávíme ve městě Vis. Ostrov Vis 
byl dlouhé desítky let pro turisty uzavřen, byly zde vojenské základny.

3. den = Vis – Vela Luka (o. Korčula)
Dopoledne se vydáme na plavbu k západnímu cípu ostrova Korčula. 
Jakmile dorazíme k tomuto ostrovu, budeme se koupat v zátoce. Nave-
čer připlujeme do městečka Vela Luka, kde strávíme noc. 

4. den = Vela Luka – zátoka (noc na kotvě)
Dnes se vydáme na plavbu směrem k ostrovu Hvar. Před Hvarem 
zakotvíme v souostroví Pakleni otoci. Zde se budeme po zbytek dne 
koupat a strávíme zde i noc na kotvě. Čeká nás romantika pod nebem 
plným hvězd, ale i večerní a ranní koupání.

5. den = zátoka – Hvar (o. Hvar) – Stari Grad 
(o. Hvar)
Ráno přeplujeme do nedalekého města Hvar, kde bude asi 2 hodinová 
zastávka na prohlídku tohoto historického místa. Za návštěvu stojí 
především katedrála Sv. Štěpána, františkánský klášter, botanická za-
hrada pod benátskou pevností, ze které je překrásný výhled na město 
a blízké ostrůvky. Po prohlídce města poplujeme podél ostrova Hvar, 
opět se budeme koupat v zátoce a navečer připlujeme do městečka 
Stari Grad, dalšího historického centra ostrova Hvar. Zde pak strá-
víme noc.

6. den = Stari Grad – Jelsa (o. Hvar)
Po snídani poplujeme okolo ostrova Hvar, na koupání zakotvíme  
u ostrůvku Zečevo. Navečer nás čeká krátký přejezd do malebné-
ho městečka Jelsa, místa s vyhlášenými zmrzlinovými poháry.

7. den = Jelsa – Postira (o. Brač)
Čeká nás plavba k ostrovu Brač, kde zakotvíme na koupání v některé 
pěkné zátoce. Večer připlujeme do menšího městečka Postira, s pěk-
nými historickými uličkami.

8. den = Postira – Omiš
Brzy ráno vyplujeme do Omiše, cíle naší plavby. Po snídani se rozloučí-
me s posádkou a s novými přáteli a plavba skončí.

1. den = Omiš – Split
Dopoledne se nalodíme v Omiši, po poledni poplujeme podél pobřeží 
ke Splitu, zakotvíme na koupání a navečer připlujeme do Splitu, kde 
strávíme noc. Historické centrum Splitu tvoří především Diokleciánův 
palác a je zapsáno na seznamu památek UNESCO. 

2. den = Split – Vela Luka (o. Korčula)
Ráno vyplujeme ze Splitu, proplujeme Splitskimi vraty mezi ostrovy 
Brač a Šolta, mineme výběžek ostrova Hvar a poplujeme k ostrovu 
Korčula. Během dne zakotvíme na koupání v některé pěkné zátoce  
a navečer připlujeme do městečka Vela Luka na ostrově Korčula, 
kde strávíme noc.

3. den = Vela Luka – PP Lastovo – zátoka 
(noc na kotvě)
Po ranním vyplutí z Vela Luky poplujeme podél ostrova Korčula  
k ostrovu Lastovo. Lastovo je součástí PP Lastovo s téměř nedotčenou 
přírodou. Ostrov Lastovo byl desítky let pro turisty uzavřen, byly zde 
vojenské základny. Zde se budeme po zbytek dne koupat a strávíme 
zde i noc na kotvě. Čeká nás romantika pod nebem plným hvězd, ale 
i večerní a ranní koupání.

4. den = zátoka – Lumbarda (o. Korčula)
Ráno necháme Lastovo za zády a poplujeme zpět ke Korčule, bě-
hem dne se budeme koupat a navečer připlujeme do Lumbardy, 
kde strávíme noc.

5. den = Lumbarda – Polače (o. Mljet)
Dopoledne se vydáme k ostrovu Mljet, kde nás čeká návštěva stejno-
jmenného národního parku. Dvě slaná jezera, ostrůvek s klášterem  
a bohatá vegetace, ale i koupání v teplejší a slanější vodě, než je okolní 
mořská – to vše nabízí tento národní park.

6. den = Polače – Korčula (o. Korčula)
Z Polače se vydáme zpět k ostrovu Korčula, během dne se budeme 
koupat a večer připlujeme do historického města Korčula. Opevněné 
staré město s ulicemi uspořádanými do vzoru rybí kostry je i údajným 
rodištěm cestovatele Marka Pola. 

7. den = Korčula – Pučišča (o. Brač)
Z Korčuly poplujeme podél polostrova Pelješac, mineme ostrov Hvar  
a poplujeme k ostrovu Brač. Během dne se budeme koupat a ve-
čer připlujeme do Pučišče, města kameníků. 

8. den = Pučišča – Omiš
Brzy ráno vyplujeme do Omiše, cíle naší plavby. Po snídani se rozloučí-
me s posádkou a s novými přáteli a plavba skončí.

V11 V12Plavba Vjeko 
13.7. - 20. 7. 2019 = NATF

Plavba Vjeko 
27. 7. - 03. 8. 2019 = NATF 

1. den = Omiš – Sumartin (o. Brač)
Dopoledne se nalodíme v Omiši, po poledni přeplujeme k ostrovu 
Brač, kde se  budeme koupat. Noc strávíme v Sumartinu.

2. den = Sumartin – Korčula (o. Korčula)
Poplujeme podél ostrova Hvar a polostrova Pelješac, koupat se 
budeme v pěkné zátoce. Večer připlujeme do historického města 
Korčula, údajného rodiště cestovatele Marka Pola.

3. den = Korčula – Slano
Čeká nás plavba podél Pelješacu na jih, koupat se budeme u někte-
rého z Elafitských ostrovů, navečer připlujeme do městečka Slano.

4. den = Slano – Dubrovnik
Proplujeme mezi půvabnými Elafitskými ostrovy, dopoledne se  
vykoupeme a po poledni připlujeme do další z perel Jadranu – 
Dubrovníku. Odpoledne a večer strávíme v tomto historickém měs-
tě. Mezi nejvyhledávanější místa patří městské hradby, lanovka na 
vrchol Srď, muzea a nespočet kostelů.

5. den = Dubrovnik – Polače (o. Mljet)
Dopoledne se vydáme k ostrovu Mljet, kde nás odpoledne čeká ná-
vštěva stejnojmenného národního parku. Dvě slaná jezera, ostrůvek 
s klášterem a bohatá vegetace, ale i koupání v teplejší a slanější 
vodě, než je okolní mořská – to vše nabízí tento národní park.

6. den = Polače – zátoka (noc na kotvě)
Poplujeme podél Pelješacu dokud kapitán nevybere vhodnou záto-
ku, kde se budeme koupat a následně zde strávíme i noc na kotvě. 
Čeká nás romantika pod nebem plným hvězd, ale i večerní a ranní 
koupání.

7. den = zátoka – Pučišča (o. Brač)
Po snídani poplujeme okolo jižního cípu ostrova Hvar, a dále k os- 
trovu Brač. Koupat se budeme opět v pěkné zátoce. Večer pak při-
plujeme do městečka kameníků, do Pučišč.

8. den = Pučišča – Omiš
Brzy ráno vyplujeme do Omiše, cíle naší plavby. Po snídani se roz-
loučíme s posádkou a s novými přáteli a plavba skončí.

V10 Plavba Vjeko 
22. 6. - 29. 6. 2019 = NATF 

TRASY, TERMÍNY, TYPY PLAVEB
Změna programu u všech tras z povětr-
nostních a provozních důvodů vyhrazena, 
poslední slovo má vždy kapitán lodi,  
po dohodě se zástupcem CK Natur Travel.
Přístavy označené *……* jsou uvažovány pro 
případ pozdějšího příletu/příjezdu některých 
účastníků plavby a nutnosti jejich nástupu  
na loď v některém z přístavů na pobřeží.

Vážení a milí cestovatelé, 
drazí přátelé,

Plavby po Jadranu pro Vás pořádáme již od roku 1992 
a za tu dobu jsme navštívili snad všechna zajímavá 
místa a dostupné přístavy. Řada z Vás pak Jadran pro-
cestovala s námi. Při plánování tras na každou sezónu 
tak kombinujeme naše znalosti s Vašimi přáními a pre-
ferencemi. Nejlepším důkazem toho je nadcházející  
sezóna 2019, pro kterou máme připraveno 11 různých 
plavebních tras. Věříme, že si z nich vybere každý.  
Ať již „zkušený námořník“, který již téměř všude byl 
a preferuje menší, klidnější místa a během dne dlouhá 
koupání v oblíbených zátokách, či „nováček“, který si 
přeje navštívit nejznámější místa, užít si plavbu lodí  
a koupat se v pro něj dosud neznámých zátokách.

Nedokážeme však poručit počasí, ani nemůžeme dá-
vat příkazy místním autoritám. Může se tak stát, že 
kapitán bude muset z důvodu počasí (bezpečnosti),  
či jiných provozních důvodů, během plavby pečlivě na-
plánovanou trasu mírně upravit. Pokud k tomu dojde, 
předem se za vynucené změny omlouváme. V každém 
případě vždy budeme, my i posádka, dělat vše co 
bude v našich silách pro Vaši spokojenost, bezpečí  
a pohodlí během plavby. 

Těšíme se na setkání s Vámi na palubě některé 
z „našich“ lodí .

Ing. František Hájek, CK NATUR TRAVEL



1. den = Omiš – Stomorska (o. Šolta), 
příp.*Trogir*
Dopoledne se nalodíme v Omiši, po poledni poplujeme podél pobřeží 
a dále k ostrovu Šolta. Budeme se koupat v zátoce a navečer připlu-
jeme do romantického městečka Stomorska.

2. den = Stomorska – zátoka u o. Kaprije 
(noc na kotvě)
Dopoledne poplujeme podél ostrovů Šolta, Veliki a Mali Drvenik  
k ostrovu Kaprije, kde kapitán vybere vhodnou zátoku, ve které se 
budeme koupat a následně zde strávíme i noc na kotvě. Čeká nás 
romantika pod nebem plným hvězd, ale i večerní a ranní koupání.

3. den = zátoka – Murter (o. Murter)
Po ranním koupání odplujeme k ostrovu Murter, koupat se bu-
deme v zátoce a navečer připlujeme do městečka Murter, kde 
strávíme noc.

4. den = Murter – PP Telaščica 
– ostrov Levrnaka v NP Kornati
Po snídani vyplujeme k ostrovům Žut a Kornat, kde vplujeme do  
PP Telaščica a NP Kornati. Poplujeme podél vysokých strmých úte-
sů i mezi ostrůvky souostroví Kornati. Koupat se budeme v krásné 
zátoce. V pozdním odpoledni připlujeme k ostrovu Levrnaka, kde se 
uvážeme u mola. Na Levrnace se můžeme koupat v mělké zátoce  
s písečným dnem či vystoupit na nejvyšší kopec ostrova, 115 m n.m., 
odkud je vidět krásný západ slunce. 

5. den = Levrnaka – NP Kornati 
– Zlarin (o. Zlarin)
Dopoledne proplujeme NP Kornati a vydáme se k ostrovu Zlarin. 
Během dne se budeme koupat a večer a noc strávíme ve Zlarinu, 
místě kde není automobilová doprava.

6. den = Zlarin – Drvenik Veli 
(o. Veliki Drvenik)
Poplujeme podél pobřeží k ostrovu Veliki Drvenik, během dnes se 
budeme opět koupat a večer zakotvíme v městečku Drvenik Veli.

7. den = Drvenik Veli 
– Postira (o. Brač)
Dopoledne poplujeme podél ostrova 
Šolta, vykoupeme se v pěkné zátoce, 
poté přeplujeme k ostrovu Brač, kde se 
budeme opět koupat. Večer pak zakot-
víme v rybářské vesničce Postira.

8. den = Postira – Omiš
Brzy ráno vyplujeme do Omiše, cíle naší 
plavby. Po snídani se rozloučíme s po- 
sádkou a s novými přáteli a plavba skončí.

1. den = Omiš – Pakleni otoci u Hvaru 
(noc na kotvě)
Dopoledne se nalodíme v Omiši, před polednem vyplujeme k ostrovu 
Brač, proplujeme Splitskimi vraty mezi ostrovy Brač a Šolta, mine-
me západní výběžek ostrova Hvar a vplujemem do souostroví Pakle-
ni otoci. Zde kapitán vybere vhodnou zátoku, ve které se budeme 
koupat a následně zde strávíme i noc na kotvě. Čeká nás romantika 
pod nebem plným hvězd, ale i večerní a ranní koupání.

2. den = zátoka – Vela Luka (o. Korčula)
Dopoledne poplujeme k ostrovu Korčula. Během dne zakotvíme na 
koupání v některé pěkné zátoce a navečer připlujeme do městečka 
Vela Luka na ostrově Korčula, kde strávíme noc.

3. den = Vela Luka – PP Lastovo (o. Lastovo)
Po ranním vyplutí z Vela Luky poplujeme podél ostrova Korčula  
k ostrovu Lastovo. Lastovo je součástí PP Lastovo s téměř nedo-
tčenou přírodou. Ostrov Lastovo byl desítky let pro turisty uzavřen, 
byly zde vojenské základny. Zde se budeme po zbytek dne koupat. 
Navečer zakotvíme v některém ze zdejších malých přístavů. 

4. den = Lastovo – Lumbarda (o. Korčula)
Ráno necháme Lastovo za zády a poplujeme zpět ke Korčule, bě-
hem dne se budeme koupat a navečer připlujeme do Lumbardy, kde 
strávíme noc.

5. den = Lumbarda – Korčula (o. Korčula) 
– Račišče (o. Korčula)
Dopoledne zakotvíme v historickém městě Korčula, kde si udělá-
me asi 2 hodinovou zastávku na prohlídku města. Korčula, údajné 
rodné město cestovatele Marka Pola, je historickým skvostem 
oblasti. Poté chvíli poplujeme do některé vhodné zátoky, kde se 
budeme koupat. Navečer zakotvíme v Račišči, vesnici „starých 
kapitánů“

6. den = Račišče – zátoka (noc na kotvě)
Dopoledne poplujeme k ostrovu Hvar, kde kapitán vybere vhodnou 
zátoku, ve které se budeme koupat a následně zde strávíme i noc na 

kotvě. Čeká nás opět romantika pod nebem plným 
hvězd, ale i večerní a ranní koupání.

7. den = zátoka – Pučišča (o. Brač)
Dopoledne poplujeme podél ostrova Hvar a poté 
k ostrovu Brač, během cesty budeme pozorovat 
Makarskou riviéru a nad ní se tyčící masiv poho-
ří Biokovo. Koupat se budeme v zátoce u Brače  
a večer připlujeme do Pučišče, městečka s ka-
menickou školou a lomem bílého bračského ka-
mene, z něhož je postaveno mnoho světoznámých 
staveb.

8. den = Pučišča – Omiš
Brzy ráno vyplujeme do Omiše, cíle naší plavby. 
Po snídani se rozloučíme s posádkou a s novými 
přáteli a plavba skončí.

s1 s2Plavba Silva  
15. 6. - 22. 6. 2019 = FREE

Plavba Silva
22. 6. - 29. 6. 2019 = TEXT 

1. den = Omiš – Drvenik Veli (o. Veliki Drvenik) 
Dopoledne se nalodíme v Omiši, po poledni poplujeme podél pobřeží  
a dále k ostrovům Šolta a Veliki Drvenik. Během odpoledne se budeme 
koupat v zátoce a navečer připlujeme do městečka Drvenik Veli.

2. den = Drvenik Veli – zátoka u o. Kaprije 
(noc na kotvě)
Dopoledne poplujeme k ostrovu Kaprije, kde kapitán vybere vhodnou 
zátoku, ve které se budeme koupat a následně zde strávíme i noc 
na kotvě. Čeká nás romantika pod nebem plným hvězd, ale i večerní  
a ranní koupání.

3. den = zátoka – Sali 
(o. Dugi otok)
Po ranním koupání poplujeme k ostrovu Žut 
a dále k ostrovu Dugi otok, během odpoled-
ne se budeme koupat v zátoce a navečer 
připlujeme do městečka Sali.

4. den = Sali – PP Telaščica – 
ostrov Levrnaka v NP Kornati
Po snídani vplujeme do PP Telaščica a NP 
Kornati. Poplujeme podél vysokých str-
mých útesů i mezi ostrůvky souostroví Kor-
nati. Koupat se budeme v krásné zátoce.  
V pozdním odpoledni připlujeme k ostrovu 
Levrnaka, kde se uvážeme u mola. Na Le-
vrnace se můžeme koupat v mělké zátoce 
s písečným dnem či vystoupit na nejvyšší 
kopec ostrova, 115 m n.m., odkud je vidět 
krásný západ slunce. 

5. den = Levrnaka – NP Kornati – Zlarin 
(o. Zlarin)
Dopoledne proplujeme NP Kornati a vydáme se k ostrovu Zlarin.  
Během dne se budeme koupat a večer a noc strávíme ve Zlarinu, místě 
kde není automobilová doprava.

6. den = Zlarin – zátoka u o. Veliki Drvenik 
(noc na kotvě)
Poplujeme podél pobřeží k ostrovu Veliki Drvenik, kde kapitán vybere 
vhodnou zátoku, ve které se budeme koupat a následně zde strávíme 
i noc na kotvě. Opět nás tak čeká romantika pod nebem plným hvězd, 
ale i večerní a ranní koupání.

7. den = zátoka – Postira (o. Brač)
Dopoledne poplujeme podél ostrova Šolta, vykoupeme se v pěkné záto-
ce, poté přeplujeme k ostrovu Brač, kde se budeme opět koupat. Večer 
pak zakotvíme v rybářské vesničce Postira.

8. den = Postira – Omiš
Brzy ráno vyplujeme do Omiše, cíle naší plavby. Po snídani se rozloučí-
me s posádkou a s novými přáteli a plavba skončí.

1. den = Omiš – Split
Dopoledne se nalodíme v Omiši, po poledni poplujeme podél pobřeží 
ke Splitu, zakotvíme na koupání a navečer připlujeme do Splitu, kde 
strávíme noc. Historické centrum Splitu tvoří především Diokleciánův 
palác a je zapsáno na seznamu památek UNESCO.

2. den = Split – zátoka (noc na kotvě)
Dopoledne proplujeme Splitskimi vraty mezi ostrovy Brač a Šolta, 
mineme západní výběžek ostrova Hvar a vplujemem do souostroví 
Pakleni otoci. Zde kapitán vybere vhodnou zátoku, ve které se budeme 
koupat a následně zde strávíme i noc na kotvě. Čeká nás romantika pod 
nebem plným hvězd, ale i večerní a ranní koupání.

3. den = zátoka – Vela Luka 
(o. Korčula)
Dopoledne poplujeme k ostrovu Korčula. 
Během dne zakotvíme na koupání v někte-
ré pěkné zátoce a navečer připlujeme do 
městečka Vela Luka na ostrově Korčula, 
kde strávíme noc.

4. den = Vela Luka – PP Las-
tovo (o. Lastovo)
Po ranním vyplutí z Vela Luky poplujeme 
podél ostrova Korčula k ostrovu Lastovo. 
Lastovo je součástí PP Lastovo s téměř 
nedotčenou přírodou. Ostrov Lastovo byl 
desítky let pro turisty uzavřen, byly zde 
vojenské základny. Zde se budeme po 
zbytek dne koupat. Navečer zakotvíme 
v některém ze zdejších malých přístavů. 

5. den = Lastovo – Korčula (o. Korčula)
Z Lastova se vydáme zpět k ostrovu Korčula, během dne se budeme 
koupat a večer připlujeme do historického města Korčula. Opevněné 
staré město s ulicemi uspořádanými do vzoru rybí kostry je i údajným 
rodištěm cestovatele Marka Pola. 

6. den = Korčula – zátoka (noc na kotvě)
Dopoledne poplujeme podél polostrova Pelješac a dále k ostrovu 
Hvar, kde kapitán vybere vhodnou zátoku, ve které se budeme koupat  
a následně zde strávíme i noc na kotvě. Čeká nás opět romantika pod 
nebem plným hvězd, ale i večerní a ranní koupání.

7. den = zátoka – Pučišča (o. Brač)
Dopoledne poplujeme podél ostrova Hvar a poté k ostrovu Brač, během 
cesty budeme pozorovat Makarskou riviéru a nad ní se tyčící masiv 
pohoří Biokovo. Koupat se budeme v zátoce u Brače a večer připlujeme 
do Pučišče, městečka s kamenickou školou a lomem bílého bračského 
kamene, z něhož je postaveno mnoho světoznámých staveb.

8. den = Pučišča – Omiš
Brzy ráno vyplujeme do Omiše, cíle naší plavby. Po snídani se rozloučí-
me s posádkou a s novými přáteli a plavba skončí.

S3 S4Plavba Silva  
29. 6. - 06. 7. 2019 = NATF 

Plavba Silva
06. 7. - 13. 7. 2019 = NATF 



1. den = Omiš – Trogir
Dopoledne se nalodíme v Omiši, po poledni poplujeme podél pobřeží 
k ostrovu Čiovo, kde se budeme koupat. Noc strávíme v Trogiru, 
jehož historické centrum je pod ochranou UNESCO.

2. den = Trogir – Maslinica (o. Šolta)
Dopoledne přeplujeme k ostrovu Šolta, kde se budeme dlouho koupat 
v zátoce, navečer připlujeme do městečka Maslinica, kde strávíme noc. 

3. den = Maslinica – zátoka (noc na kotvě)
Dopoledne poplujeme k ostrovu Hvar, mineme jeho západní výběžek 
a vplujeme do souostroví Pakleni otoci. Zde kapitán vybere vhodnou 
zátoku, ve které se budeme koupat a následně zde strávíme i noc 
na kotvě. Čeká nás romantika pod nebem plným hvězd, ale i večerní 
a ranní koupání.

4. den = zátoka – Hvar (o. Hvar) 
– Stari Grad (o. Hvar)
Ráno přeplujeme do nedalekého města Hvar, kde bude asi 2 hodi-
nová zastávka na prohlídku tohoto historického místa. Za návštěvu 
stojí především katedrála Sv. Štěpána, františkánský klášter, bota-
nická zahrada pod benátskou pevností, ze které je překrásný výhled 
na město a blízké ostrůvky. Po prohlídce města poplujeme podél 
ostrova Hvar, opět se budeme koupat v zátoce a navečer připlujeme 
do městečka Stari Grad, dalšího historického centra ostrova Hvar. 
Zde pak strávíme noc.

5. den = Stari Grad – Jelsa (o. Hvar)
Po snídani poplujeme okolo ostrova Hvar, na koupání zakotvíme u 
ostrůvku Zečevo. Navečer nás čeká krátký přejezd do malebného 
městečka Jelsa, místa s vyhlášenými zmrzlinovými poháry.

6. den = Jelsa – zátoka (noc na kotvě)
Dnes se vydáme na krátkou plavbu směrem k ostrovu Brač, kde ka-
pitán vybere vhodnou zátoku, ve které se budeme koupat a následně 
zde strávíme i noc na kotvě. Čeká nás opět romantika pod nebem 
plným hvězd, ale i večerní a ranní koupání.

7. den = zátoka – Postira (o. Brač)
Dopoledne poplujeme podél ostrova Brač, koupat se budeme v pěk-
né zátoce. Večer pak zakotvíme v rybářské vesničce Postira.

8. den = Postira – Omiš
Brzy ráno vyplujeme do Omiše, cíle naší plavby. Po snídani se roz-
loučíme s posádkou a s novými přáteli a plavba skončí.

1. den = Omiš – Milna (o. Brač)
Dopoledne se nalodíme v Omiši, poté vyplujeme k ostrovu Brač. 
Budeme se koupat v zátoce a navečer připlujeme do městečka 
Milna.

2. den = Milna – Zlatni rat – Jelsa
Dopoledne poplujeme podél ostrova Brač až ke známému mysu 
Zlatni rat u městečka Bol, odtud přeplujeme k malému ostrůvku 
Zečevo, kde zakotvíme na koupání v zátoce s blankytně modrou 
vodou. Navečer nás čeká krátké přeplutí do Jelsy, malebného 
městečka s vyhlášenými zmrzlinovými poháry.

3. den = Jelsa – Račišče 
(o. Korčula)
Dopoledne poplujeme podél ostrova Hvar, mineme jeho jižní cíp 
a podél polostrova Pelješac budeme plout k ostrovu Korčula. Bě-
hem dne zakotvíme ve vhodné zátoce, kde se budeme koupat. 
Navečer zakotvíme v Račišči, vesnici „starých kapitánů“.

4. den = Račišče – Korčula (o. Korčula) 
- Lumbarda (o. Korčula)
Ráno krátce poplujeme podél ostrova do historického města 
Korčula, kde si uděláme asi 2 hodinovou zastávku na prohlídku 
města. Korčula, údajné rodné město cestovatele Marka Pola, je 
historickým skvostem oblasti. Poté chvíli poplujeme do někte-
ré vhodné zátoky, kde se budeme koupat. Navečer zakotvíme  
v Lumbardě, městečku na jižním cípu ostrova Korčula.

5. den = Lumbarda – zátoka u Pelješacu
(noc na kotvě)
Dopoledne poplujeme podél polostrova Pelješac, kapitán vybere 
vhodnou zátoku, ve které se budeme koupat a následně zde strá-
víme i noc na kotvě. Čeká nás opět romantika pod nebem plným 
hvězd, ale i večerní a ranní koupání.

6. den = zátoka – Trpanj 
(poloostr. Pelješac)
Dnes se budeme dlouho koupat v zátoce  
a navečer připlujeme do malebného měs-
tečka Trpanj.

7. den = Trpanj – Pučišča 
(o. Brač)
Dopoledne přeplujeme k ostrovu Hvar, dále poplujeme mezi  
ostrovem Hvar a pobřežím až k ostrovu Brač. Během cesty bude-
me pozorovat Makarskou riviéru a nad ní se tyčící masiv pohoří  
Biokovo. Koupat se budeme v zátoce u Brače a večer připlujeme do 
Pučišče, městečka s kamenickou školou a lomem bílého bračského 
kamene, z něhož je postaveno mnoho světoznámých staveb.

8. den = Pučišča – Omiš
Brzy ráno vyplujeme do Omiše, cíle naší plavby. Po snídani se 
rozloučíme s posádkou a s novými přáteli a plavba skončí.

s5 s6Plavba Silva  
13. 7.-20. 7. 2019 = NATF 

Plavba Silva
20. 7.-27. 7. 2019 = CVIC 

1. den = Omiš – Pakleni otoci u Hvaru 
(noc na kotvě)
Dopoledne se nalodíme v Omiši, před polednem vyplujeme k ostrovu 
Brač, proplujeme Splitskimi vraty mezi ostrovy Brač a Šolta, mine-
me západní výběžek ostrova Hvar a vplujemem do souostroví Pakle-
ni otoci. Zde kapitán vybere vhodnou zátoku, ve které se budeme 
koupat a následně zde strávíme i noc na kotvě. Čeká nás romantika 
pod nebem plným hvězd, ale i večerní a ranní koupání.

2. den = zátoka– Vela Luka (o. Korčula)
Dopoledne poplujeme k ostrovu Korčula. Během dne zakotvíme na 
koupání v některé pěkné zátoce a navečer připlujeme do městečka 
Vela Luka na ostrově Korčula, kde strávíme noc.

3. den = Vela Luka – PP Lastovo – zátoka 
(noc na kotvě)
Po ranním vyplutí z Vela Luky poplujeme podél ostrova Korčula  
k ostrovu Lastovo. Lastovo je součástí PP Lastovo s téměř nedo-
tčenou přírodou. Ostrov Lastovo byl desítky let pro turisty uzavřen, 
byly zde vojenské základny. Zde se budeme po zbytek dne koupat  
a strávíme zde i noc na kotvě. Čeká nás romantika pod nebem plným 
hvězd, ale i večerní a ranní koupání.

4. den = zátoka – Lumbarda (o. Korčula)
Ráno necháme Lastovo za zády a poplujeme zpět ke Korčule, bě-
hem dne se budeme koupat a navečer připlujeme do Lumbardy, kde 
strávíme noc.

5. den = Lumbarda – Polače (o. Mljet)
Dopoledne se vydáme k ostrovu Mljet, kde nás čeká návštěva stej-
nojmenného národního parku. Dvě slaná jezera, ostrůvek s klášte-
rem a bohatá vegetace, ale i koupání v teplejší a slanější vodě, než 
je okolní mořská – to vše nabízí národní park.

6. den = Polače – Korčula (o. Korčula) 
– Račišče (o. Korčula)
Ráno přeplujeme k ostrovu Korčula, kde dopoledne zakotvíme v his-
torickém městě Korčula, kde si uděláme asi 2 hodinovou zastávku 
na prohlídku města. Korčula, údajné rodné město cestovatele Mar-
ka Pola, je historickým skvostem oblasti. Poté chvíli poplujeme do 
některé vhodné zátoky, kde se budeme koupat. Navečer zakotvíme 
v Račišči, vesnici „starých kapitánů“.

7. den = Račišča – zátoka u o. Brač 
(noc na kotvě)
Dopoledne přeplujeme k ostrovu Hvar a dále poplujeme k ostrovu 
Brač, kde kapitán vybere vhodnou zátoku, ve které se budeme kou-
pat a následně zde strávíme i noc na kotvě. Čeká nás opět romanti-
ka pod nebem plným hvězd, ale i večerní a ranní koupání.

8. den = zátoka – Omiš
Brzy ráno vyplujeme do Omiše, cíle naší plavby. Po snídani se roz-
loučíme s posádkou a s novými přáteli a plavba skončí.

1. den = Omiš – Postira (o. Brač)
Dopoledne se nalodíme v Omiši, poté vyplujeme k ostrovu Brač.  
Budeme se koupat v zátoce a navečer připlujeme do městečka Postira.

2. den = Postira – Maslinica (o. Šolta)
Dopoledne přeplujeme k ostrovu Šolta, kde se budem dlouho koupat  
v zátoce, navečer připlujeme do městečka Maslinica, kde strávíme noc. 

3. den = Maslinica – zátoka (noc na kotvě)
Dopoledne poplujeme k ostrovu Hvar, kde kapitán vybere vhodnou 
zátoku, ve které se budeme koupat a následně zde strávíme i noc 
na kotvě. Čeká nás romantika pod nebem plným hvězd, ale i večerní  
a ranní koupání.

4. den = zátoka – Jelsa (o. Hvar)
Dopoledne poplujeme podél ostrova Hvar k malému ostrůvku Zečevo, 
kde zakotvíme na koupání v zátoce s blankytně modrou vodou. Navečer 
nás čeká krátké přeplutí do Jelsy, malebného městečka s vyhlášenými 
zmrzlinovými poháry.

5. den = Jelsa – Makarska
Dopoledne poplujeme k ostrovu Brač, kde zakotvíme na koupání. Nave-
čer připlujeme do centra Makarské riviery, městečka Makarska.

6. den = Makarska – zátoka (noc na kotvě)
Dopoledne přeplujeme zpět k ostrovu Brač, kde kapitán vybere vhod-
nou zátoku, ve které se budeme koupat a následně zde strávíme i noc 
na kotvě. Čeká nás opět romantika pod nebem plným hvězd, ale i ve-
černí a ranní koupání.

7. den = zátoka – Pučišča (o. Brač)
Dopoledne poplujeme podél ostrova Brač, do krásné zátoky poblíž 
městečka Pučišča, kde se budeme dlouho koupat. Večer připlu-
jeme do městečka Pučišča s kamenickou školou a lomem bílého 
bračského kamene, z něhož je postaveno mnoho světoznámých staveb.

8. den = Pučišča – Omiš
Brzy ráno vyplujeme do Omiše, cíle naší plavby. Po snídani se rozloučí-
me s posádkou a s novými přáteli a plavba skončí.

S7 S8Plavba Silva  
27. 7. - 03. 8. 2019 = JOGA 

Plavba Silva
03. 8. - 10. 8. 2019 = NATF 



info a rady otázky a odpovědi
TYPY PLAVEB
NATF = režim „Naturismus friendly“ – v podstatě natu-
ristická plavba, ale třeba vaši přátelé, kamarádi nejsou pří-
znivci naturismu a přesto chtějí s vámi prožít plavbu na jachtě 
- nikdo tedy nebude někoho nutit si své plavky svléknout, každý 
účastník si může zvolit, zda je pro něj příjemnější se koupat a slunit  
v plavkách či bez nich. Nutno ale respektovat, že na jachtě, zejména 
na sluneční palubě a při vstupu do vody se budou vyskytovat pře-
vážně účastníci bez plavek. Skutečností je, že i řada našich klientů  
„s plavkami“ tyto nezřídka vbrzku „odhazuje v dál“.

FREE = plavba určena zejména pro účastníky opalující 
a koupající se v plavkách a tolerantní k těm několika málo 
účastníkům plavby, kteří se raději opalují a koupají bez plavek. Bez-
problémové soužití obou těchto skupin na Silvě je prověřeno letitý-
mi zkušenostmi – takže, jak si kdo přeje, ale jen na horní sluneční 
palubě a u můstku do vody, na hlavní palubě alespoň v minimálním 
oblečení. Obdobný princip ostatně platí např. při pobytu v saunách 
nebo wellness-centrech, stejně jako na mnoha, zejména malých, 
jachtách na Jadranu - tak proč ne na Silvě. 

TEXT = plavba určená pro účastníky opalující a koupající 
se výhradně v plavkách – převážná část kapacity této plavby 
by měla být obsazena skupinou klientů z oblasti jihočeského Písku.  

CVIC = plavba určená pro účastníky opalující 
se, koupající se a cvičící výhradně v plav-
kách – převážná část kapacity této plavby by 
měla být obsazena skupinou klientů (převáž-
ně klientek) sdružených okolo profesionální 
cvičitelky z Plzně. Cvičení probíhá dle typu 
buď přes den ve vodě při kotvení v zátoce, 
ráno, v podvečer, příp. i večer v přístavech 
na molu, nebo na horní palubě lodi Silva. 
Případní zájemci o tuto tematickou plavbu 
budou k této skupině plnohodnotně připojeni 
a budou se moci zúčastnit kompletního programu. 

JOGA = plavba určená zejména pro účastníky 
opalující se, koupající se a cvičící jógu v plavkách – u této 
plavby platí pro opalování a koupání „režim FREE“, cvičení jógy 

Odpovědi na nejčastější otázky
Mořská nemoc
Jadran oplývá množstvím ostrovů a ostrůvků, které poskytují při-
rozenou ochranu před opravdu velkými vlnami. Zároveň se díky 
moderním technologiím stále zkvalitňují předpovědi počasí, v sou-
časnosti mají kapitáni k dispozici poměrně přesnou předpověď na  
72 hodin dopředu, která předpovídá vývoj síly a směru větru ve  
3 hodinových úsecích. A k tomu mají samozřejmě i dostatek osob-
ních zkušeností. Mohou tedy upravit trasu a čas plavby tak, aby 
plavba byla co nejklidnější a pro cestující co nejpohodlnější. V přípa-
dě opravdu nepříznivého větru (a vln), pak z chráněné zátoky či pří-
stavu nevyplují a počkají na příznivější situaci. Základním pravidlem 
našich plaveb je bezpečnost a pohodlí cestujících. Do velkých vln se 
tedy nevyplouvá, pokud se dostaneme do středních vln (v průměru 
tak 1x za 2 týdny), je to jen na relativně krátkou dobu a lze se na 
to předem připravit, pokud jste náchylnější k mořské nemoci (např. 
Kinedril). Dá se říci, že kapitán se vyhýbá již i takovým vlnám, které 
my suchozemci, bez patřičných zkušeností, považujeme za drobné, 
neškodné vlnky. (A z čistě praktického hlediska, kuchař během 
plavby vaří a to by ve vlnách nešlo. O riziku pádu a tím i rozbití 
volně uložených předmětů ani nemluvě.)

Ponorková nemoc
Jachta SILVA patří sice k menším lodím (21 m délky), ale i přesto 
můžeme na základě zkušeností z minulých 27. plavebních sezón 
prohlásit, že ponorková nemoc prakticky nehrozí. Jednak je loď 
poměrně členitá, každý si tak najde „svůj koutek“, a především sa- 
motná doba plavby nebývá obvykle příliš dlouhá, v průměru 5 hodin 
denně. Jinak jste buď v zátoce a koupete se, nebo si jen tak prohle-
dáváte pobřeží, resp. procházíte se v přístavu, kde máte možnost 
nejen si prohlédnout zdejší památky, ale navštívit i kavárny, cuk-
rárny, restaurace, obchody. V případě delší plavby se vyplouvá ještě 
před snídaní, a tak část cesty můžete i prospat. A zejména – na 
jachtě se prakticky vždy sejde výborná parta, je zde zábava.

Jachta VJEKO patří naopak k větším lodím (30 m délky), má sní-
ženou kapacitu cestujících, velmi prostornou sluneční palubu. Jinak 
platí to samé, co pro jachtu SILVA.

Koupání
Pro koupání jsou vybírány zpravidla opuštěné zátoky, chráněné před 
případným větrem, s klidnou hladinou a průzračnou vodou, stranou 
hluku a shonu panujícího na pobřeží. Do/z vody se vstupuje po schůd-
cích, loď kotví od pobřeží na délku lana, tj. max. 50 metrů, většinou 
však mnohem méně. Na dno přímo z lodi nedošlápnete, což má i své 
nesporné výhody (nejsou nutné boty do vody). Boty do vody potřebu-
jete pouze v případech, kdy se vydáváte na průzkum pobřeží, ostré 
kameny a případní ježci jsou nepříjemní. Do vody se může samozřejmě 
i skákat z paluby, všechny styly jsou povoleny. Pro slabší (či lenivější) 
plavce máme na palubě tzv. žížaly (pěnové tyče). Jediný „problém“ – 
po koupání v opuštěných zátokách se vám bude i velmi čistá voda na 
pobřežních plážích Jadranu v rekreačních střediscích zdát „špinavá“.

probíhá ráno, v podvečer, příp. i večer, samozřejmě v plavkách nebo 
cvičebním úboru, a to buď v přístavech na molu, nebo na horní pa-
lubě jachty Silva. 

DOPORUČENÍ
Pokud jste na jachtu přijeli autem, nepospícháte při cestě na Jadran 
nebo při cestě z Jadranu domů, doporučujeme vám navštívit některá 
velice pěkná místa v Chorvatsku, Slovinsku a Bosně Hercegovině:

� Plitvická jezera, známý národní park, soustavu vodopádů a jezer. 
Je nutno počítat s minimálně 4-6 hodinami na prohlídku toho 
nejpůsobivějšího – doporučujeme parkovat na Ulaz 1, postupo-
vat proti proudu řeky k hotelovým komplexům u Ulazu 2, odkud 
je možno se „autovláčkem“ vrátit na parkoviště k autu. Počítej-
te s vysokým vstupným a hodně turisty po celé trase.

� Národní park Krka, což není jen známý Skradinski buk, kam čas-
to plujeme do Skradinu, ale dále proti proudu řeky Krka již méně 
navštěvované jezero Visovac s klášterem na ostrově uprostřed 
tohoto jezera, romantické vodopády a peřeje Rošski slap a na-
konec pěkně opravený Monastir Krka na horním toku této řeky.  

� Do sousední Bosny a Hercegoviny. Tam v horách, kde se na-
cházejí chorvatské Plitvički jezera, tvoří hranice mezi oběma 

státy hraniční řeka UNA. A na té se rozkládá Národní 
park UNA – nejpůsobivější vodopády naleznete ve 

vesničce Martin Brod a u vesnice Kulen Vakuf. 
Ceny vstupného jsou ve srovnání s chorvatský-

mi národními parky zanedbatelné, pouze 
silnice v této oblasti ještě nejsou zrovna  
v optimálním stavu (závěrečná cesta od 
Kulen Vakufu = makadam). Ale krása celého 
přírodního komplexu vám tu trochu nepoho-
dy zcela vynahradí. Jak se tam dostanete – 

po trase Omiš-Knin-Drvar-Martin Brod-Kulen 
Vakuf a po návštěvě obou částí NP po trase 

Bihač-Grabovac zpět do Chorvatska. V Grabovci 
je možno přespat v mnoha hotelech a penzionech, 

jsou v podstatě zázemím nedalekých Plitvických jezer. 
Doporučujeme.

� Za skutečně příznivého počasí (nesmí pršet, foukat vítr, musí 
být dobrá dohlednost) do Parku prirode Biokovo, z Makarské  
až na nejvyšší bod pohoří – horu sv. Jure (1.762 m n.m.), kam  
až k vysílači vede krkolomná silnička (protisměrný provoz na 
šíři pro jedno auto, po cestě je řada „výhyben“) – řidič si sku-
tečně cestu užije. Ale nádherný výhled jak na ostrovy, tak do 
vnitrozemí ty „chvíle strachu“ vynahradí. Pokračovat je možno 
do města Imotski, kde naleznete dvě „propadlá“ jezera (dno 
mají až pod hladinou moře) – Modré a Červené. 
A odtud je možno pokračovat přes známý 
Mostar (most přes řeku Neretvu) a Jajce 
(vodopády) do Maďarska a domů.

Děti
Děti si plavbu obvykle velmi užívají, skákání do vody, šnorchlování, 
jízda na kajacích, na paddleboardech, to všechno je baví. A navíc 
- skoro každý večer nová zmrzlinárna. Předpokladem však je, aby 
uměly alespoň trochu plavat a respektovaly pokyny či pravidla. Na 
lodi je to s dozorem trochu obtížnější, a tak by „zlobivější“ děti moh-
ly svým rodičům změnit dovolenou na nepřetržitou hlídací službu.

Počasí
Naše plavby organizujeme v období od poloviny června do začátku 
srpna, toto období na Jadranu považujeme za nejvhodnější z celého 
roku. Je již dostatečné teplo, počasí obvykle dlouhodoběji stabilní, 
děšťové přeháňky jsou spíše výjimkou, jsou dlouhé dny. Díky mírnému 
vánku a okolní vodní mase (ochlazuje okolní vzduch o asi 2-3 °C) je 
pobyt na lodi příjemný i v období vysokých teplot naměřených 
na pobřeží. Teploty vzduchu ve stínu se pohybují nejčastěji mezi  
26-31 °C, teplota vody pak mezi 23-26 °C.

Co si vzít na loď
Během plavby toho opravdu moc nepotřebujete. Oblečení budete 
potřebovat jen několik kousků, v každém městě strávíte pouze jeden 
večer, takže nehrozí, že by Vás viděli ve stejném „modelu“ vícekrát. 
Navíc jedno tričko dostanete i od nás. Základní sportovní vybave-
ní pro Vás přivezeme my, k dispozici jsou na obou lodích kajaky  
a paddleboardy. Na SILVĚ pak i několik sad pro šnorchlování, míčky  
a pomůcky pro plavání. Pro rozptýlení máme připraveny stolní hry  
či karty. Pro amatérské navigátory máme připravenu sadu námoř-
ních map. Na drobné zdravotní neduhy máme i dobře vybavenou 
lékárničku.

Ve Vašem zavazadle by pak neměly chybět, mimo oblečení, krémy 
na opalování, vaše pravidelné léky, sluneční brýle, boty s neklouza-
vou podrážkou pro pohyb po palubě (SILVA), matračka či karimatka 
pro ležení na palubě (na VJEKU jsou k dispozici lehátka), doporuču-
jeme i boty do vody. Pokud byste uvažovali o spaní „pod širákem“, 
pak je potřeba si přivézt i vlastní spacák. Pokud si přivezete knihu, 
či stále oblíbenější čtečku, určitě nic nezkazíte.



JACHTA VJEKO JE JEDNA Z ELEGANTNÍCH A LUXUSNÍCH LODÍ NA  
JADRANU. KOMBINACE KOVOVÉHO TRUPU, OBLOŽENÍ Z UŠLECHTI-
LÉHO DŘEVA A NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ DÁVÁ VJEKU PUNC 
DOKONALOSTI. MÁTE MOŽNOST SI TO VYZKOUŠET.

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 a pod dohledem majitelů Vukovičů zajišťuje komplet-
ní servis pro max. 21 osob. Loď je plně klimatizovaná, s velikou 
sluneční palubou, salonem s barem, velkým zastíněným sezením  
a dalšími maličkostmi, včetně WiFi připojení, zpříjemňujícími Vaši 
dovolenou.

UBYTOVÁNÍ
Po celou dobu plavby ubytování ve 2- a 3-lůžkových  
kajutách s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha  
a umyvadlo 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 
oddělenými postelemi. 
Kajuty na úrovni hlavní paluby: 1x s manželskou 
postelí a třetí postelí, 2x s manželskou postelí.

STRAVOVÁNÍ
U všech turnusů = 6x plná penze (/VP/ = snídaně, oběd, večeře),  
1x polopenze (/HP/ = v sobotu – večeře při příjezdu a snídaně za 
týden při odjezdu) 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 jach-
tou 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 doúčtována 

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 pod dohledem majitelů - Dina a Ivana Vuko-
viče. Vzhledem k našim velmi dobrým vztahům máme 
v porovnání s jinými skupinami velmi výhodnou 
cenu za služby v této kategorii lodí.

Naše
10. sezona
na Vjeku

vjeko silva
JACHTA SILVA JE JEDNÍM Z POSLEDNÍCH ZÁSTUPCŮ TRADIČNÍCH 
TYPŮ LODÍ NA JADRANU – TRABAKULŮ A PO JADRANU PLUJE JIŽ 
104 LET. DÁ SE TEDY ŘÍCI, ŽE DOVOLENOU PROŽIJETE NA VÝJIMEČ-
NÉ LODI, NA PLNĚ FUNKČNÍM HISTORICKÉM EXPONÁTU. 

Jachta Silva je motorový dvojstěžník pro max. 28 osob, dlouhý 21 
m a široký 8 m, posádka v čele s majitelem lodi kapitánem Antem 
Vukovičem je pětičlenná. Byla vystavěna začátkem minulého stole-
tí a do roku 1980 vozila po Jadranu písek. Poté byla přestavěna na 
obytnou loď a „pracuje“ již několik desítek let pro turisty, zařazena 
je do kategorie obytných lodí kategorie B. Kajuty v podpalubí jsou 
sice skrovné, ale využívané prakticky pouze pro přespání. Před se-
zónou 2013 byly kajuty rekonstruovány. Na úrovni hlavní paluby 
je kromě jídelny (salonu) a kuchyně ještě kompletní sociální 
zařízení (4 sprchy s WC). Dále je zde kapitánský můstek 
a kapitánova kajuta. Pro ty, co v daný okamžik po-
skytují svojí kůži odpočinek od palčivých slunečních 
paprsků pak zastíněné sezení u velkého stolu. Slunci 
je možno holdovat na horní palubě nebo při koupání  
v zátokách, kdy je loď obvykle ukotvena nedaleko bře-
hu. Na horní palubě v roce 2015 kapitán nainstaloval 
mobilní zastínění zadní části, které se, zejména ve ved-
rech, velmi osvědčilo.

UBYTOVÁNÍ
Po celou dobu plavby ubytování ve 2- a 3-lůžkových kajutách umís-
těných v podpalubí, s lůžky nad sebou, sociální zařízení, (tj. 4 x WC  
+ sprcha s teplou a studenou vodou) na hlavní palubě.

STRAVOVÁNÍ
U všech turnusů = 6x plná penze (/VP/ = snídaně, oběd, večeře), 
1x polopenze (/HP/ = v sobotu - večeře při příjezdu a snídaně za tý-
den při odjezdu), stravování formou jednotného menu, v ceně nejsou  

zahrnuty nápoje (kromě snídaní). 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 28. sezóna na stejné lodi, se stejnou rodinou 

kapitánů 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 konkurenč-
ní cenu (neplatí pro tzv. Last Minute).

Již
28. sezona

na Silvě



STRAVOVÁNÍ A ŽIVOT NA LODÍCH
Menu na lodích je vždy jednotné - 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, 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 sku-
tečnost nahlásí na začátku plavby zástupci CK a ten dohodne s ku-
chařem 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 nejsou zahrnuty v ceně (kromě 
nápojů k snídani), v lodním baru je široká nabídka alkoholických i ne-
alkoholických nápojů a sudové pivo. Nápoje se objednávají u stewarda, 
který Vám je přinese na Vámi stanovené místo v podstatě kdykoliv 
mezi 7:00 a 23:00 hod. - spotřeba nápojů se zapisuje dle čísla ka-
juty 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 vykoupáním 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 2.490 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 7.000 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 nebo trajekty.
Podrobnosti na vyžádání.
vlakem, přímo u splitského nádraží je nejen splitský přístav, ale  
i autobusové nádraží, odkud vyjíždějí autobusy do Omiše. 
Podrobnosti na vyžádání.

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  
v cca 12:30 oběd (někdy jiná zátoka před a po obědě)
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 bezpodmínečně 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 dis-
kotéky na břehu jsou Vám k dispozici.

KOUPÁNÍ
V průběhu našich plaveb je dostatek času věnován koupání. Pro za-
stávky na koupání, ale i šnorchlování či projížďky na kajacích a paddle- 
boardech, vybírá kapitán především opuštěné zátoky s křišťálově 
čistou vodou, stranou od ruchu civilizace. Máte tak příležitost koupat 
se v místech, která jsou běžně nedosažitelná a poznávat tak dosud 
nedotčená 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 jak lidé relaxují  
v saunách či wellness-centrech. Některé z našich plaveb jsou tak ozna-
čeny „FREE“ jako „naturismus friendly“, kde si každý zvolí, co je pro 
něj příjemnější, zda se bude koupat a slunit v plavkách či bez nich.

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

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 s pohybovým handicapem, osoby notoricky ne-
rudné a Vaše čtyřnohé miláčky 

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

� v kempu Lisičina je zajištěna, za mírný poplatek (asi 15 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

� 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

� 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



NATUR TRAVEL s.r.o. - sídlo, poštovní adresa: dr. Janského 1045, 252 28 Černošice
kancelář: dr. Janského 2346, Černošice, GPS: 49´56´58.348“N, 14´19´46.010“E 
tel.: +420 257 317 946, mobil: +420 603 418 474, e-mail: info@naturtravel.cz, info@plavby-jadran.cz 
www.naturtravel.cz, www.plavby-jadran.cz, Facebook: https://www.facebook.com/jachtaSilva 

Německo, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, 
Černá Hora, Itálie, Francie, Korsika, 
Kanárské a Baleárské  ostrovy, Španělsko,  
Řecko, USA, Mexiko, Karibik, 
plavby na zaoceánských lodích...

www.naturtravel.cz

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

Evropa, Asie, Amerika, Afrika, Austrálie …

POBYTY U MOŘE, V HORÁCH A LÁZNÍCH, EXOTICKÉ POBYTY A ZÁJEZDY, 
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, LYŽAŘSKÉ POBYTY, PLAVBY NA ZAOCEÁNSKÝCH LODÍCH 

na www.cknt.cz a v naší kanceláři

PRODEJ ZÁJEZDŮ

ALEXANDRIA • EXIM TOURS • AMERICA TOURS • FISCHER • NEV-DAMA • ESO TRAVEL• ATIS • ADVENTURA • CANARIA TRAVEL • CHINA TOURS 
• SIAM TRAVEL • 101 CK ZEMEK • MAYER & CROCUS • RIVIERA TOUR • TIME TRAVEL • QUICKTOUR • SLAN TOUR A DALŠÍ...

Z NABÍDKY ČESKÝCH A NĚMECKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ


