Hrvatski avanturu/Chorwacja -wycieczka multiaktywna

Park Narodowy Jezior Plitwickich • Kanion Mreznica • Park Narodowy
Welebitu Północnego • Rzeka Una
Dwa parki narodowe, wędrówki szlakiem Jezior Plitwickich, wycieczka rowerowa po
malowniczych terenach, spływ kajakowy i rafting. Trekking po Parku Narodowym Welebitu
Północnego i przeprawa rwącą rzeką Una to główne atrakcje programu, szczególne polecanego
osobom kochającym piękne krajobrazy, przyrodę i aktywny wypoczynek.
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•
•
•
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trasy piesze, rowery górskie, kajaki, rafting, trekking
codziennie inne aktywności
przepiękne krajobrazy parków narodowych
odkrywanie mniej znanych regionów Chorwacji

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników. Przejazd do Chorwacji. Zakwaterowanie w hotelu w miejscowości Korana.
Kolacja i nocleg.
2. DZIEŃ. P.N. JEZIOR PLITWICKICH
Śniadanie. Przejazd do PARKU NARODOWEGO JEZIOR PLITWICKICH, jednej z największych
atrakcji turystycznych Chorwacji. Park słynie z szesnastu pięknych, niedużych jezior połączonych
ze sobą aż 92 wodospadami. Przejście po parku szlakiem drewnianych kładek, mostków, przejścia
pod wodospadami, wzdłuż brzegów jeziora i licznych kaskad. Rejs łodzią po jeziorze do punktu
wyjścia.Powrót do pensjonatu. Czas wolny – relaks nad rzeką przy hotelu. Kolacja, nocleg.
Trasa piesza: ok. 8 km.
3. DZIEŃ. ROWERY GÓRSKIE
Śniadanie. Dopasowanie rowerów i wyjazd na szlak. Przejazd pasterskimi regionami wokół
kompleksu Jezior Plitwickich. Są to bardzo zielone, lekko górzyste tereny nadające się idealnie do
jazdy na rowerze. Popołudniu powrót do pensjonatu. Kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 4 godz.

4. DZIEŃ. SPŁYW KAJAKOWY W KANIONIE MREZNICA
Śniadanie. Wyjazd z hotelu. Przejazd do wyższych partii KANIONU MREZNICA, w okolice
miejscowości Karlovac na spływ kajakowy. Spływ prowadzi między wysokimi ścianami wąskiego
kanionu, gdzie promienie słoneczne docierają tylko na kilka godzin w ciągu dnia. Postój przy
drugim co do wysokości (8 m) wodospadzie w kanionie. Spływ trwa do godzin popołudniowych.
Jeżeli poziom wody będzie niski, spływ kajakowy w dół rzeki, czas ok. 2-3 godz. W przypadku
zbyt wysokiego poziomu wody zamiast spływu kajakowego: 2-godz. rafting pontonami. Powrót do
pensjonatu, kolacja, nocleg.
5. DZIEŃ.
Śniadanie. Dzień wolny, aktywności we własnym zakresie. Wypoczynek nad rzeką, spacery,
zwiedzanie okolic Jezior Plitwickich, jazda na rowerze. Kolacja w pensjonacie, nocleg.
6. DZIEŃ. TREKKING PO P.N. WELEBITU PÓŁNOCNEGO
Śniadanie. Przejazd autokarem do PARKU NARODOWEGO WELEBITU PÓŁNOCNEGO z
przepięknymi górskimi krajobrazami i endemiczną roślinnością. Ok. 4-godz. trekking trasą o
zróżnicowanym stopniu nachylenia, dostosowaną do stopnia zaawansowania grupy. Jeżeli czas
pozwoli przejazd nad morze, czas wolny na kąpiel. Powrót do pensjonatu, kolacja, nocleg.
Trasa trekkingowa: ok. 4 godz.
7. DZIEŃ. RAFTING PO RZECE UNA
Śniadanie. Wyjazd z hotelu na miejsce rozpoczęcia raftingu. Spływ po RZECE UNA, która stanowi
naturalną granicę między Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną. Rzeka zachwyca turkusowym
kolorem i krystaliczną wodą. Trasa raftingu na pontonach jest dostosowana do stopnia
zaawansowania grupy. Powrót do pensjonatu, kolacja, nocleg.
Rafting: ok. 2-3 godz.
8. DZIEŃ.
Śniadanie. Przejazd do Polski.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów w pensjonatach; 2-os. pokoje, możliwa wspólna łazienka z innym
pokojem • wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji • przejazdy komfortowym autokarem • 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. Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu i lokalni przewodnicy: ok. 25 EUR.
2. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do aktywności zawartych w powyższym
programie.
3. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

