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RÁMCOVÝ DENNÍ PROGRAM :
8.00 snídaně
8.30 odplutí z přístavu
11.00-16.00 kotvení a koupání v opuštěné zátoce, 
po poledni oběd
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.

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

FOTOGRAFIE A VIDEOKLIPY
Stovky fotografií a řadu videoklipů z jachet SILVA 
a VJEKO, národních parků na Jadranu a z jednotlivých 
přístavů naleznete na našich webových stránkách 
www.plavby-jadran.cz v oddílech Videotéka 
a Fotogalerie 

PLAVBY HISTORICKOU JACHTOU SILVA PO JADRANU
Jachta Silva je motorový dvojstěžník pro max. 28 osob, dlouhý 21 m a široký 6 m, posádka v čele 
s majitelem lodi kapitánem Ivanem je čtyřčlenná. Silva je jedním z posledních zástupců tradičních lodí na Jadranu - 
trabakulů. 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, zařazena je do kategorie obytných lodí kategorie B. 
Kajuty v podpalubí jsou sice skrovné, ale využívané prakticky pouze pro přespání. Na úrovni hlavní paluby je kromě 
jídelny (salonu) a kuchyně obsazené vynikajícím kuchařem, ještě kompletní sociální zařízení (4 sprchy s WC a jedno 
samotné 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 
palubě nebo při koupání v zátokách, kdy je loď obvykle zakotvená nedaleko od břehu. 

UBYTOVÁNÍ
Po celou dobu plavby ubytování ve 2- a 3-lůžkových 
kajutách umístěných v podpalubí, s lůžky nad sebou 
a umyvadlem s tekoucí studenou vodou, 2x centrální 
klimatizace salonu a chodby ke kajutám, sociální zařízení 
(5x WC + 4x sprcha s teplou a studenou vodou) na 
hlavní palubě.
V zimě 2012/2013 prošly kajuty na Silvě rekonstrukcí.

STRAVOVÁNÍ
U všech turnusů = 6x plná penze (/VP/ = snídaně, oběd, 
večeře) a 1x polopenze (/HP/ = v sobotu - večeře při 
příjezdu a snídaně za týden při odjezdu, 
stravování formou jednotného menu, v ceně nejsou 
zahrnuty nápoje.
Snídaně je kontinentálního typu = čaj/káva, chléb, máslo, 
džem/med, sýr/salám/vejce
Oběd = polévka, hlavní jídlo, salát, chléb
Večeře = hlavní jídlo, salát, dezert/ovoce, chléb.
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.

DOPRAVA
Není 
zahrnuta 
v ceně a je 
možná:
vlastním 
autem, 
parkování 
zajištěno (viz 
důležité)
autobusem z řady 

měst ČR - odjezd v pátek odpoledne, návrat v neděli 
okolo poledne 
letecky, Praha-Split se společností Smart Wings, cena 
podle aktuální nabídky  
Cena jednosměrné dopravní ceniny činí obvykle více než 
1/2 ceny obousměrné.

PROČ PRÁVĚ NA SILVU A S NAŠÍ CK?
Již 21. sezóna na stejné lodi, se stejným kapitánem 
(osobně se s ním známe již od roku 1982) a navíc - jsme 
přesvědčeni o tom, že naše cena za plavbu na jachtě 
tohoto typu je opět nejnižší v České republice. A to jsme 
jedni z mála, kteří nabízejí pobyt na jachtě s plnou penzí.
Ve všech termínech je po celou dobu plavby obvykle 
přítomen některý z majitelů/jednatelů CK Natur 
Travel

GARANCE NEJNIŽŠÍ CEN
Pokud by se někomu 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 (neplatí 
pro tzv. Last Minute)

TURNUSY PRO 
KLIENTY S PLAVKAMI

Pro naše i vaše přátele 
s plavkami jsme připravili dva 

turnusy a budeme rádi, 
když jim tuto naši 

novinku na palubě 
jachty SILVA 

doporučíte. Pro 
tyto turnusy 
jsme vybrali 
skutečné 
přírodní, 
historické 

a architekto-
nické perly 

Středního Jadranu.

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 a někdy i mořské plody - jsme 
přece na moři. Některé speciality jsou připravovány na venkovním grilu, zejména kvalitní ryby. 
Nápoje nejsou zahrnuty v ceně, v lodním baru je široká nabídka alkoholických i nealkoholických 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 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 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 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.
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PLAVBY LUXUSNÍ JACHTOU VJEKO PO JADRANU
JACHTA VJEKO JE JEDNA Z NEJMODERNĚJŠÍCH A NEJLUXUSNĚJŠÍCH LODÍ NA JADRANU. KOMBINACE 
KOVOVÉHO TRUPU, OBLOŽENÍ Z UŠLECHTILÉHO DŘEVA A NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ DÁVÁ VJEKU 
PUNC DOKONALOSTI. MÁTE MOŽNOST SI TO VYZKOUŠET.

Majitel Silvy dokončil v roce 2009 svoji novou jachtu Vjeko. Jedná se o kovový, ušlechtilým dřevem obložený 
motorový dvojstěžník o délce 30 metrů a šířce 7,3 m, zařazený do kategorie A deLuxe. Čtyř- až pětičlenná posádka 
v čele s kapitánem Dinem 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. 

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:
2 kabiny s manželskou postelí a 3. postelí 
2 kabiny s manželskou postelí 
2 kabiny se dvěma oddělenými 
postelemi
kajuty na úrovni hlavní paluby: 
1 kajuta s manželskou postelí 
a přistýlkou 
2 kabiny s manželskou postelí

STRAVOVÁNÍ
6x plná penze /VP/, 1x polopenze /HP/ 
(sobota) v klimatizovaném salonu 
= snídaně, oběd a večeře - dle 
programu, stravování formou 
jednotného menu, v ceně nejsou 
zahrnuty nápoje.
Snídaně je kontinentálního typu = 
čaj/káva, džus, chléb, máslo, müsli, 
jogurt, džem/med, sýr/salám/vejce
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 plody, 
nahlaste tuto skutečnost při nástupu na loď zástupci CK 

Natur Travel - zajistí změnu vašeho jídelníčku.

DOPRAVA:
viz … Plavby jachtou SILVA

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 s ka-
pitánem Dinem, 
synem našeho 

dlouholetého 
partnera - kapitána 

Ivana z jachty Silva. 
Vzhledem k našim velmi 

dobrým vztahům s oběma kapitány máme 
v porovnání s jinými skupinami velmi výhodnou 

cenu za služby v této A DeLuxe-kategorii. 
Na lodi je obvykle během plavby přítomen některý 
z majitelů/jednatelů CK Natur Travel

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 přijíždí 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 do 6 let, totální neplavce, osoby notoricky nerudné a Vaše čtyřnohé 
miláčky

� parkování osobních aut účastníků zájezdů je zajištěno v kempu Lisičina v Omiši za poplatek, úhrada na místě, 
v kempu je příp. možno si i pronajmout obytný přívěs nebo appartement v případě dřívějšího příjezdu

� jachta odplouvá z Omiše v sobotu v 11:00 hod. - klienti, kteří přiletí letadlem až během soboty a „opozdilci“ 
se mohou nalodit v podvečer či během celé noci ze soboty na neděli v Trogiru či Bašce Vodě (dle programu 
plavby)

� vzhledem k tomu, že naturistické plavby budou 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 „mořské“ kajaky, míče, pěnové plovací pomůcky, kytara, …
� vstupné do Národního parku Krka (asi 100 Kuna, v ceně zahrnuta loďka ze Skradinu), NP Mljet (asi 100 Kuna) 

a NP Kornati (asi 50 Kuna) není zahrnuto v ceně zájezdu a hradí se na místě dle pokynů zástupce CK Natur Travel 
a kapitána lodi

� v ceně není zahrnuto příp. vstupné a jízdné, např. Modra špilja na Biševu, kamenická škola v Pučišči, divadlo 
a klášter ve Hvaru, MHD, lanovka a hradby v Dubrovníku apod.

� v ceně není zahrnuto cestovní pojištění, které je možno si sjednat buď prostřednictvím České pojišťovny, 
ERV –  pojišťovny Mondial - podrobnosti v Ceníku pro daný rok a na webových stránkách

� minimálně v den příjezdu a odjezdu mějte v provozu své mobilní telefony, jejich čísla uveďte v Cestovní 
smlouvě - ulehčíte tak vzájemnou komunikaci s představiteli CK Natur Travel, řidiči autobusu, atd.

� snídaně je obvykle v 8:00, oběd v 12:30 a večeře v 19:00 hod., denně se obvykle pluje 4-6 hodin a lodě  kotví na 
koupání v chráněných zátokách

� v době 23:30 - 6:30 hod. platí na lodi noční klid, prosíme, dodržujte toto ustanovení a nebuďte jak ostatní 
účastníky zájezdu, tak jachtaře na okolních lodích - restaurace, bary a diskotéky na břehu jsou Vám 
k dispozici mnohdy až do rána

� 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 problém kola dostat na břeh. Doporučujeme spíše si vzít in-line 
brusle na ranní a večerní projížďky (příp. kola uveďte v Cestovní smlouvě).

� Rakousko, Maďarsko i Slovinsko jsou země EU, je možno přes ně cestovat s novými typy Občanského průkazu. 
I do Chorvatska je možno použít tento Občanský průkaz, doporučujeme ale pro jistotu cestovat s Cestovním 
pasem.

� na lodi je přítomen zástupce CK Natur Travel, který řeší zejména organizační otázky a zajišťuje kontakt 
s kapitánem lodi. Tato osoba není na lodi ve funkci průvodce zájezdu či delegáta CK.
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Cena v Kč/os. a týden                                               příjezd / odjezd SOBOTA

číslo
 akce typ termin 2013 základní cena

po slevě 
ExtraFirstMoment 

platné do 30.11.12

po slevě 
FirstMoment 

platné do 31.01.13

001 P/S 15.6.-22.6. 13 490 12 140 12 815

002 N/S 22.6.-29.6. 13 490 12 140 12 815

003 N/S 29.6.-06.7. 13 990 12 590 13 290

010 N/V 29.6.-06.7. 22 990 21 840 22 300

004 N/S 06.7.-13.7. 13 990 12 590 13 290

011 N/V 06.7.-13.7. 22 990 21 840 22 300

005 N/S 13.7.-20.7. 13 990 12 590 13 290

006 N/S 20.7.-27.7. 13 990 12 590 13 290

007 P/S 27.7.-03.8. 13 990 12 590 13 290

Sídlo a kancelář: Černošice, dr. Janského 1045, GPS: 49°56‘58.348“N, 14°19‘46.010“E 
Poštovní adresa: Natur Travel s.r.o., dr. Janského 1045, 252 28 Černošice 

Telefon + fax: +420 257 317 946, Mobil: +420 603 418 474, SKYPE: cknatur 
E-mail: info@naturtravel.cz, info@plavby-jadran.cz 

Web: www.naturtravel.cz a www.dovolenabezplavek.cz (kompletní katalog), 
www.plavby-jadran.cz (plavby nejen po Jadranu)

VYUŽIJTE VELICE VÝHODNÝCH SLEV NA JACHTĚ SILVA 
kombinací různých slev lze za určitých podmínek dosáhnout např. i ceny 9 955 Kč/os. a týden 

NIŽŠÍ CENY ZA SROVNATELNÉ SLUŽBY V ČESKU NENAJDETE

PŘÍPLATKY
Silva - za vyžádanou jednolůžkovou kajutu = 9 000 Kč/os.,
Vjeko - za vyžádanou jednolůžkovou kajutu = 20 500 Kč/os. a za kajutu na hlavní palubě Vjeka = 500 Kč/os. 
S = Silva, V = Vjeko N = FKK - naturisti/nudisti = dovolená bez plavek P = dovolená s plavkami
Termíny č.001 a 007 nejsou určeny pro naturisty bez plavek, ale pro klienty s plavkami
Termíny č. 002 - 006 a 010 - 011 jsou určeny pro naturisty/nudisty, klienty bez plavek
Cena zahrnuje: ubytování v kajutách, stravování v rozsahu 1xHP + 6xVP, místní poplatky, přístavní poplatky, služby 
zástupce CK, pojištění CK pro případ úpadku, tričko Silva/Vjeko 2013. 
Cena nezahrnuje: neuvedenou stravu a nápoje (kromě snídaně), vstupné do objektů, národních a přírodních parků dle 
programu, dopravu do Chorvatska (možno přikoupit), cestovní pojištění. 
Úhrada na místě: příp. parkovné v kempu Lisičina v Omiši = asi 30 EUR/týden, vstupné do NP Krka = asi 100 Kuna/os. 
a do NP Kornati = asi 40 Kuna/os., vstupné do NP Mljet asi 100 Kuna/os, vstup do Modré jeskyně = asi 50 Kuna/os.

ŠETŘÍME
Silva =    10%      5%     14=13       2 990 Kč    /    5%     10%     15%  
Vjeko =     5%      3%     14=13     13 000 Kč      9000 Kč   /   3%

Slevy platné na jachtě SILVA - tyto slevy lze vzájemně kombinovat
10% platí při zaknihování do 30.11.2012 
5% platí při zaknihování v období 01.12.12-31.01.2013
14=13 platí při zaknihování dvoutýdenní plavby 
2990 Kč platí pro 3. osobu ve třílůžkové kajutě (v rámci jedné cestovní smlouvy)
5% platí při zaknihování 4-8 osob na jedné cestovní smlouvě
10% platí při zaknihování 9-12 osob na jedné cestovní smlouvě
15% platí při zaknihování více jak 13 osob na jedné cestovní smlouvě

Slevy platné na jachtě VJEKO - tyto slevy lze vzájemně kombinovat
5% platí při zaknihování do 30.11.2012, 
3% platí při zaknihování v období 01.12.12-31.01.2013 
14=13 platí při zaknihování dvoutýdenní plavby
13 000 Kč platí pro 3. osobu mladší 18 let ve třílůžkové kajutě (v rámci jedné cestovní smlouvy)
9 000 Kč platí pro 3. osobu starší 18 let ve třílůžkové kajutě (v rámci jedné cestovní smlouvy) 
3% platí při zaknihování 4-8 osob na jedné cestovní smlouvě

Trasy plaveb -
 změna programu z povětrnostních, technických 
a bezpečnostních důvodů vyhrazena - poslední 
slovo má vždy kapitán, po dohodě se zástupcem 
CK Natur Travel 

Trasa „001“ = dovolená s plavkami 
1. den = Omiš-Trogir 
2. den = Trogir-Hvar na o.Hvaru-na kotvě v zátoce 

u Hvaru 
3. den = zátoka-Stari Grad (o.Hvar) 
4. den = Stari Grad- OMIŠ -Milna (o.Brač) 
5. den = Milna-Zlatni rat na Bolu-Jelsa (o.Hvar) 
6. den = Jelsa-Korčula (o.Korčula) 
7. den = Korčula-Pučišča (o.Brač) 
8. den = Pučišča-Omiš 

Trasa „002 a 004“ = FKK–dovolená bez plavek 
1. den = Omiš-Trogir 
2. den = Trogir-Vis (o.Vis) 
3. den = Vis-Komiža (o.Vis) 
4. den = Komiža-Biševo/Modrá jeskyně-na kotvě 
              v zátoce u Hvaru 
5. den = zátoka–Hvar na o. Hvaru–Stari Grad 
             (o. Hvar) 
6. den = Stari Grad-Zlatni rat u Bolu-Jelsa (o.Hvar) 
7. den = Jelsa-Pučišča (o.Brač) 
8. den = Pučišča-Omiš 

Trasa 003, 006 a 010“ = FKK–dovolená bez plavek 
1. den = Omiš-Trogir 
2. den = Trogir-Primošten 
3. den = Primošten-Skradin/NP Krka 
4. den = Skradin-Sali (Dugi otok) 
5. den = Sali-NP Kornati-Levrnaka (na kotvě) 
6. den = Levrnaka-NP Kornati-Zlarin (o.Zlarin) 
7. den = Zlarin-Stomorska (o.Šolta) 
8. den = Stomorska–Omiš 

Trasa „005“ = FKK–dovolená bez plavek 
1. den = Omiš-Baška Voda 
2. den = Baška Voda-Korčula (o.Korčula) 
3. den = Korčula-Šipanska Luka (o.Šipan) 
4. den = Šipanska Luka-Dubrovnik 
5. den = Dubrovnik-Polače / NP o.Mljet (na kotvě) 
6. den = Polače-Sučuraj (o.Hvar) 
7. den = Sučuraj-Pučišča (o.Brač) 
8. den = Pučišča–Omiš 

Trasa „007“ = dovolená s plavkami 
1. den = Omiš-Trogir 
2. den = Trogir-Vis (o.Vis) 
3. den = Vis-Hvar na o. Hvaru-na kotvě v zátoce
              u o. Hvaru 
4. den = Grčka - STARI GRAD (o.Hvar) 
5. den = Stari Grad-Zlatni rat na Bolu-Jelsa 

(o.Hvar) 
6. den = Jelsa-Korčula (o.Korčula) 
7. den = Korčula-Pučišča (o.Brač) 
8. den = Pučišča-Omiš 

Trasa „011“ = Vjeko - FKK-dovolená bez plavek 
1. den = Omiš-Trogir 
2. den = Trogir-Vis (o.Vis) 
3. den = Vis-Komiža (o.Vis) 
4. den = Komiža-Biševo/Modrá jeskyně-Lastovo 

(na kotvě) 
5. den = Lastovo-Korčula (o. Korčula) 
6. den = Korčula-Zlatni rat u Bolu-Jelsa (o.Hvar) 
7. den = Jelsa-Pučišča (o.Brač) 
8. den = Pučišča-Omiš

FAKULTATIVNÍ PLATBY 
A PLATBY NA MÍSTĚ 
� Bus ČR-OMIŠ-ČR 

= 2500 Kč/os. + příp. 
příplatky za svoz 

� Letenky ČR-Split-ČR – podle 
aktuální cenové nabídky 
dopravce (SmartWings) 

� vstupné do národních parků, 
historických objektů, lanovky, 
apod. 


