
 

 

 

 

 
 

Po stopách náčelníka Vinnetoua a Old Shatterhanda 
Chorvatsko – NP Plitvice, NP Kornati 

SOSaD připravil ve spolupráci se zaměstnavatelem pro zaměstnance SŽDC, 
ČD a ČD Cargo, sportovně relaxačně poznávací akci 

do Chorvatska v termínu 08. – 12. 06. 2015 
 
Cena po dotaci FKSP a SF: 2500,- Kč  
 
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 2x ubytování v pokojích pro 2 nebo 3 osoby 
s WC/koupelna, 2x snídani, 2x večeři, 1x oběd na lodi, celodenní lodní výlet do NP 
Kornati s obědem a nápoji, vstupenku do NP Kornati, vstupenku do NP Plitvická 
jezera, průvodce  
 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění  
 
Doprava: autobusem  
 
Odjezdy: Děčín (vl.nádr.) 18:00 hod., Ústí nad Labem (aut.zast. u myší díry) 
18:25 hod., Praha (zast. autobusu napr. vl.HL.nadrží magistrála směr Brno) 
20:00 hod.  
* časy odjezdů se mohou se ještě změnit v den odjezdu a v případě 
nepředvídatelných vlivů, které nemůžeme ovlivnit (dopravní situace, nepříznivé 
počasí, porucha autobusu, nevolnost účastníků atd.)  
 
Přihlášky přijímá sekretariát SOSaD Praha na tel. 9722 41 366 Po – Pá od 8:30– 
12:00 hod. platba zájezdu bude probíhat bezhotovostně převodem na účet SOSaD 
43-2207550287/0100, platbu nutné provést do 7 dní od přihlášení.  
 
Přihlášky se přijímají od 11. 5. 2015 od 8:30 hod.  



Propozice akce:  
 
1.den – 08.06.2015 - pondělí – odjezd z Děčína v pozdních odpoledních 
hodinách, trasa Děčín – Ústí – Praha – Vídeň – Graz – Maribor – 
Zagreb – Karlovac.  
 
2. den – 09.06.2015 - úterý - ráno příjezd do národního parku Plitvická 
jezera – unikátní soustava jezer, které jsou propojeny vodopády, nádherné 
přírodní scenérie. Na výběr bude ze 2 okruhů, velký okruh kolem Horních 
jezer a pro méně zdatné malý okruh kolem Dolních jezer. Odpoledne 
odjezd na jadranské pobřeží a ubytování na Zadarské riviéře v okolí 
Biograd na Moru.  
 
3. den – 10.06.2015 – středa – snídaně, v 9 hodin vyplutí lodí z Biogradu 
na Moru do národního parku Kornati – jedná se o celodenní lodní výlet se 
svačinou a obědem, během kterého poznáte unikátní souostroví. Zastávka 
v přírodní rezervaci Telaščica se slaným jezer a možností koupání, 
zastávka na ostrůvku Katina, kde bude podáván oběd (grilované ryby 
nebo maso). Během plavby ochutnávka vína a rakije, k dispozici též 
nealko nápoje. Návrat do Biogradu na Moru v 18.00 hod, návrat na 
ubytování.  
 
3. den – 11.06.2015 – čtvrtek – snídaně, dopoledne odjezd na prohlídku 
starobylého  
města Zadar - dóm. Sv. Donata, mořské varhany, historické uličky města. 
Kolem poledne odjezd zpět do ČR,  
 
4. den – 12.06.2015 – pátek – návrat v časných ranních hodinách  

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu turistické akce  

 


