Wiosłem, sterem i rowerem\Chorwacja-wycieczka
multiaktywna

Zaton • Koločep • Lopud • Šipan • Luka Šipanska • Mljet • Pelješač • Ston •
Zuljana • Dubrownik
Żeglarska przygoda i odkrywanie urokliwych miejsc z dala od głośnych kurortów turystycznych.
Program stworzony dla tych, którzy cenią rekreację w malowniczych miejscach i chcą przeżyć
żeglarską przygodę na turkusowym Adriatyku. Codziennie zaplanowano różne formy aktywności.
Na trasie jest Dubrownik, cztery wyspy: Koločep, Lopud, Šipan i Mljet z Parkiem Narodowym.
Przepłynięcie kajakiem wzdłuż wysokich klifów, nurkowanie przy podwodnych jaskiniach i rafach,
kameralne plaże i gaje oliwne na szlakach rowerowych z pewnością dostarczą niezapomnianych
wrażeń i pięknych wspomnień.
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3 dni żeglugi katamaranem
cztery wyspy: Koločep, Lopud, Šipan, Mljet
zakwaterowanie na komfortowym katamaranie
możliwość skosztowania lokalnych specjałów kuchni adriatyckiej
kajak, rower, żeglowanie, trekking

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Dubrownika. Transfer, zakwaterowanie. Zależnie od
godziny przylotu: czas wolny, nocleg.
2. DZIEŃ. KAJAKI
Śniadanie. Wyprawa kajakarska po zatoce ZATON. Zatoka jest osłonięta przed wiatrem górzystym
wybrzeżem, dzięki czemu woda jest tu spokojna i krystalicznie czysta, co stwarza idealne warunki
do pływania na kajakach po morzu. Czas wolny. Powrót do pensjonatu, nocleg.
3. DZIEŃ. ŻEGLOWANIE, KAJAKI
Śniadanie. Zaokrętowanie na katamaranie. Rejs na wyspy KOLOČEP i LOPUD. Te dwie wyspy o
bardzo śródziemnomorskim charakterze zachwycają idyllicznym spokojem i wieloma pieszymi
trasami. Ukształtowanie wybrzeża wyspy Koločep stwarza doskonałe warunki do odkrywania jej

jaskiń i klifów z pokładu kajaka. Warto zatrzymać się na posiłek w jednej z lokalnych smażalni ryb.
Nocleg na katamaranie.
4. DZIEŃ. ŻEGLOWANIE, ROWERY GÓRSKIE, PIESZE WĘDRÓWKI
Śniadanie. Wypłynięcie na archipelag wysp Elaphiti, z postojem na kąpiele i nurkowanie. Celem
rejsu jest wyspa ŠIPAN i miejscowość LUKA ŠIPANSKA. Ta urocza rybacka miejscowość, w
otoczeniu palm, jest doskonałym miejscem do przycumowania jachtu na noc. Zwiedzanie wyspy na
rowerach lub pieszo: zamek, klasztory i inne zabytkowe miejsca. Na wyspie warto skosztować
owoców morza i wina. Czas wolny na kąpiele i samodzielną eksplorację okolicy. Nocleg na
katamaranie w Luka Šipanska.
5. DZIEŃ. ŻEGLOWANIE, ROWERY GÓRSKIE, PŁYWANIE
Śniadanie. Żeglowanie na wyspę MLJET. Zwiedzanie na rowerach wyspy z Parkiem Narodowym.
W obrębie parku znajdują się dwa słone jeziora otoczone bujnym zielonym gajem, na jednym z nich
jest wyspa z benedyktyńskim klasztorem. Po południu rejs powrotny na PELJEŠAČ i noc w porcie
w urokliwej miejscowości STON. Nocleg na katamaranie.
6. DZIEŃ. KAJAKI, SNURKOWANIE
Śniadanie. Wyokrętowanie. Przejazd busem do wioski ZULJANA na półwyspie Peljesac.
Zwiedzanie półwyspu, który jest uważanym za najbardziej urodzajny winny region Chorwacji,
znany również z wysokiej jakości ostryg hodowlanych, malowniczych miasteczek o wąskich
uliczkach i kameralnych plaż. Przeprawa kajakami do Białej Plaży, dostępnej jedynie od strony
morza. Snurkowanie (nurkowanie powierzchniowe) w podwodnych rafach i jaskiniach. Przejazd do
Zaton, zakwaterowanie, nocleg.
7. DZIEŃ. DUBROWNIK
Śniadanie. Przejazd autokarem do DUBROWNIKA. Czas wolny, który można wykorzystać na
spacer wzdłuż murów starego miasta, wjazd kolejką linową na górę Srdj, skąd podziwiać można
piękny widok na miasto i okoliczne wyspy. Można wybrać się także na wyspę Lokrum, na której
znajduje się ogród botaniczny, zielone gaje oliwne, fort Napoleona, strome klify i urokliwe plaże.
Powrót do pensjonatu, nocleg.
8. DZIEŃ.
Zależnie od godziny wylotu: śniadanie, czas wolny, transfer na lotnisko w Dubrowniku i wylot do
Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie,
transfer do wybranego hotelu.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów: 4 w pensjonacie, 3 na katamaranie; 2-os. pokoje z łazienkami, na
katamaranie koje 2-os. • wyżywienie: 7 śniadań • przelot • przejazdy komfortowym autokarem lub
busem (zależnie od liczby osób) • opłaty portowe • opieka pilota • aktywności wymienione w
programie wraz z niezbędnym sprzętem • ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone o
następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Obowiązkowa opłata na miejscu: bilety wstępu i lokalni przewodnicy: ok. 13 EUR.
2. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do aktywności zawartych w programie.
3. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

