Cross przez kras Chorwacja -wycieczka rowerowa

Zvecaj • Park Narodowy Risnjak • Rzeka Kupa • Kanion Vrazji Prolaz •
Wodospady Zeleni Vir • Park Narodowy Welebit Północny (Krasno) • Korana •
Jaskinia Barac • Poljanak • Park Narodowy Jezior Plitwickich • Suputovo
Vrelo • Jezerce • Park Narodowy Paklenica • Skradin • Park Narodowy Krka • Jezioro Visovac
Przepiękne krajobrazy, niezliczone wodospady, kaskady, jeziora i kraina motyli to jedna z
najwspanialszych scenerii dla wycieczki rowerowej. Zapraszamy na szlak Parków Narodowych
Chorwacji, z których każdy zachwyci innymi cudami przyrody. Na trasie są Jeziora Plitwickie,
klasztorna wyspa na Jeziorze Visovac, mityczne Jaskinie Barac i chorwacki Dziki Zachód.
Niesamowite krajobrazy widziane z roweru na długo pozostaną w pamięci. Łącznie trasy
rowerowe: ok. 195 km.
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widokowe trasy rowerowe
3 noclegi w Parku Narodowym Jezior Plitwickich
5 parków narodowych
możliwość zabrania własnego roweru

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ. ZVECAJ
Zbiórka uczestników. Przejazd do Chorwacji. Zakwaterowanie w hotelu w ZVECAJ. Kolacja,
nocleg.
2. DZIEŃ. P.N. RISNJAK – RZEKA KUPA – KANION VRAZJI PROLAZ – WODOSPADY
ZELENI VIR
Śniadanie. Odbiór rowerów, przygotowanie do jazdy. Przejazd autokarem do Parku Narodowego
RISNJAK, gdzie znajduje się dorzecze jednej z najpiękniejszych rzek chorwackich – KUPA. Trasa
rowerowa zaczyna się nieopodal źródła rzeki i wiedzie leśną drogą w dolinie znanej z blisko 500
gatunków motyli. Rzeka ta stanowi naturalną granicę między Chorwacją a Słowenią. Przekroczenie
granicy, przejazd słoweńskim brzegiem rzeki. Na szlaku rowerowym jest kanion VRAZJI PROLAZ
i wodospady ZELENI VIR, przy których zaplanowano odpoczynek. Powrót do hotelu, kolacja,
nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 40 km, czas przejazdu: 3-4 godz., przewyższenie: ok. 600 m.
3. DZIEŃ. P.N. WELEBIT PÓŁNOCNY (KRASNO)
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd autokarem do najmłodszego chorwackiego PARKU

NARODOWEGO WELEBIT PÓŁNOCNY. Park leży na wysokości 800 m n.p.m., obejmuje dwa
rezerwaty przyrody i wiele jaskiń – w tym jedną z najgłębszych na świecie Lukina Jama. Po
krótkim spacerze do wsi KRASNO, przejazd na rowerach do doliny rzeki Gacka. Zakwaterowanie
w dolinie rzeki Korana na terenie Parku Narodowego Jezior
Plitwickich. To bardzo malownicze miejsce, są tu doskonałe warunki do relaksu po dniu jazdy na
rowerze. Zakwaterowanie w hotelu w Korana lub w okolicy, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 50 km, czas przejazdu: 3-4 godz., przewyższenie: ok. 410 m.
4. DZIEŃ. JASKINIA BARAC
Śniadanie. Wyjazd z hotelu na wycieczkę rowerową po zielonych obszarach pasterskich wyżyn.
Zwiedzanie z przewodnikiem JASKINI BARAC – podziemny skarb Chorwacji. Spacer po okolicy,
gdzie można podziwiać liczne turkusowe jeziorka i wodospady. Powrót do hotelu. Kolacja w formie
tradycyjnego chorwackiego grilla. Nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 30 km, czas przejazdu: 2-3 godz., przewyższenie: ok. 150 m.
5. DZIEŃ. KORANA – POLJANAK – P.N. JEZIOR PLITWICKICH – SUPUTOVO
VRELO – JEZERCE
Śniadanie. Trasa rowerowa rozpoczyna się w wiosce KORANA, następnie przejazd przez wioskę
POLJANAK aż do JEZIOR PLITWICKICH. Kompleks Jezior Plitwickich dostępny jest również
dla rowerzystów. Jazda rowerem to jedna z najprzyjemniejszych form zwiedzania parku. Na szlaku
jest 16 jezior, wysokie wodospady, drewniane mostki, punkty widokowe, strumienie i rzeki.
Następnie przejazd leśnymi drogami przez SUPUTOVO VRELO do wioski JEZERCE i powrót
minibusem do hotelu. Wypoczynek nad rzeką. Kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 35 km, czas przejazdu: 3-4 godz., przewyższenie: ok. 440 m.
6. DZIEŃ. P.N. PAKLENICA – SKRADIN
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd autokarem na trekking po PARKU NARODOWYM
PAKLENICA, jednym z najchętniej wybieranych na piesze wędrówki i wspinaczkę. Krajobraz
Małej i Wielkiej Paklenicy to jeden z bardziej urzekających górskich widoków w całym basenie
Morza Adriatyckiego. Przejazd do SKRADIN.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
Czas trekkingu: ok. 4 godz.
7. DZIEŃ. P.N. KRKA – JEZIORO VISOVAC
Śniadanie. Przejazd busami do PARKU NARODOWEGO RZEKI KRKA z licznymi wodospadami.
Przejazd rowerem nad jezioro VISOVAC. Zależnie od pogody i stopnia zaawansowania grupy:
zwiedzanie wyspy z klasztorem franciszkańskim i muzeum lub prawosławnego klasztoru na
szczycie kanionu Krka. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 30 km lub 40 km, czas przejazdu: ok. 3 godz., przewyższenie: ok. 230 m.
8. DZIEŃ.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Polski.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów: 6 noclegów w namiotach, 1 nocleg w pensjonacie; namioty 3-os. dla
2 osób, 2-os. pokoje z łazienkami • wyżywienie: 1 śniadanie, 2 kolacje • przelot • przejazdy z
kierowcami samochodami terenowymi 4x4 • opieka pilota • rafting 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 do parków narodowych: ok. 36 EUR.
2. Opłata za wypożyczenie roweru: ok. 66 EUR.
3. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do jazdy na rowerze po terenach o
zróżnicowanym podłożu i stopniu nachylenia.
4. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

