
Plavby historickou jachtou 
SILVA po Jadranu  

 

 
 

12.7.-19.7.2014 
Omiš-Stari Grad-Vela Luka-PP Lastovo-Korčula-Trpanj-Ploče-Sučuraj-Pučišča-Omiš 

 

Cena : 13.990 Kč/os 
Cena LM : 12.591 Kč/os 

 

Slevy:  pro 3. osobu v kajutě –  5.000 Kč 
pro skupinu 4-8 osob :    5% 
pro skupinu 9-15 osob:   10% 
slevy je možno kombinovat 

 

Cena zahrnuje: ubytování v kajutě při obsazení 2 osobami se stravou v rozsahu  
1x polopenze + 6x plná penze, služby zástupce CK, pobytové a přístavní poplatky 
Cena nezahrnuje: dopravu do místa nalodění, cestovní pojištění, nápoje, vstupy do PP, 
NP a památek, fakultativní výlet do Mostaru (pouze termín 12.7.-19.7.)  



Plavba 005 (N) =  termín 12.7.-19.7.2014 

1.den Omiš - Stari Grad (o. Hvar) 

 

Dopoledne nalodění na historickou jachtu SILVA v Omiši u ústí řeky Cetiny. Plavba k ostrovu 
Hvar, odpoledne koupání a relaxace v zátoce. Navečer připlutí do historického městečka 
Stari Grad.  

2.den Stari Grad - Vela Luka  (o. Korčula) 

 
Brzy ráno vyplutí směr Vela Luka na ostrově Korčula, během dne koupání v zátokách. 
Navečer připlutí do Vela Luky, dříve rybářské vesnice, ukryté v hluboké zátoce. 

3.den Vela Luka - PP Lastovo (o. Lastovo) 

 

Dopoledne plavba k ostrovu Lastovo, který tvoří spolu s okolními ostrůvky přírodní park. 
Ostrov Lastovo byl dlouhá desetiletí pro turisty nepřístupný a i nyní je téměř neobydlený. 
Jednou z mála možností návštěvy tohoto přírodního parku je tak plavba na jachtě. Loď 
bezpečně zakotví na noc v zátoce, což představuje romantiku pod nebem plným hvězd, s 
možností nočního koupání. 

4.den Lastovo - Korčula (o. Korčula) 

 

Dopoledne návštěva městečka Lastovo, poté plavba do historického města Korčula na 
ostrově Korčula, rodiště cestovatele Marka Pola. Během dne koupání v některé z pěkných 
zátok. Korčula se řadí mezi historické perly Jadranu. Unikátní je historické centrum 
umístěné na malém polostrově. 

5.den Korčula - Trpanj (polostrov Pelješac) 

 
Ráno plavba Pelješackým kanálem podél Pelješacu, většinu dne koupání a slunění v zátoce, 
navečer připlutí do městečka Trpanj na polostrově Pelješac. 

6.den Trpanj - Ploče *BUS Mostar*- Sučuraj (o. Hvar) 

 

Brzy ráno přeplutí na pobřeží do přístavu Ploče, po snídani fakultativně autobusový výlet do 
hercegovského Mostaru. Historické město Mostar se rozkládá na obou březích řeky Neretvy, 
obě čáti města spojuje světoznámý most. Během nedávného konfliktu byl zničen, následně 
rekonstruován. Poznejte kouzlo Orientu. Odpoledne plavba do Sučuraje na ostrově Hvar, s 
obvyklou zastávkou na koupání.  

7.den Sučuraj - Pučišča (o. Brač) 

 

Dopolední poklidná plavba okolo ostrovů Hvar a Brač, s mnoha výhledy na dalmátské 
pobřeží s masivem Biokovo, odpoledne koupání a relaxace v zátoce. Navečer připlutí do 
Pučišče, města kameníků. 

8.den Pučišča - Omiš 

 
Brzy ráno vyplutí a pak již doplutí přímo do Omiše, cíle plavby. Po snídani se rozloučíte s 
posádkou a s novými přáteli a plavba skončí. 

 

*fakultativní půldenní autobusový výlet do Mostaru (Bosna a Hercegovina) - cena 600 Kč/os 
(děti do 15 let – 400 Kč) 

  



Proč právě s námi na Silvu 
Unikátní loď, tradiční jadranský typ lodi trabakul – jediná svého druhu, v roce 2014 „slavící“ právě 
100 let od svého spuštění do vln Jadranu.  
Plavby na této lodi pořádáme již od roku 1992. 

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 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 jako lidé relaxují v saunách či 
wellness centrech. Některé z našich  plaveb jsou tak označeny jako "naturismus friendly – 
(N)", kde si každý zvolí, co je pro něj příjemnější, zda se bude koupat a slunit v plavkách či 
bez nich. 

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. 

Stravování 
U všech termínů = 6x plná penze (/VP/ = snídaně, oběd, večeře) + 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 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 

Doprava 
Není zahrnuta v ceně a je možná : 
vlastním autem, parkování zajištěno (poplatek cca 30 EUR/týden) 
autobusem z řady měst ČR za cenu 2.500 Kč/os s příp. příplatkem za svoz (odjezd v pátek 
odpoledne, návrat v neděli okolo poledne). Standardně zajišťujeme našim klientům autobusovou 
dopravu z řady měst v ČR do Omiše a zpět. 
letecky, z Prahy se společností Smart Wings, cena dle aktuální nabídky, cca 5.500 - 7.500 Kč/os. 
Cena jednosměrné dopravní ceniny činí obvykle více než 1/2 ceny obousměrné. Ze splitského 
letiště je možno cestovat jak do Omiše, tak do Trogiru, Splitu či Bašky Vody místními autobusy či 
vozy taxi. Do Stari Gradu pak autobusem do přístavu Split a dále trajektem do přístavu Stari Grad 
na ostrově Hvar. 

 



 


