vůně dálek

S

x
5
autochladnička
+ chladicí

taška v hodnotě

3 500 Kč

nebo

Kololoď uvítají
zejména cyklističtí
nadšenci

rady na cestu

Romantický Hvar

Noc strávíte na lodi v kajutě vybavené sprchou
a WC v romantickém
přístavu Jelsa. Po vydatné snídani, kterou připravuje chorvatská posádka,
se vydáte na kole napříč
ostrovem. Měří 67 km.
Pokud je to na vás moc,
loď vás naloží třeba v polovině trasy. Ale byla by
to škoda, protože ostrov,
štíhlý dlouhý pás, zdobí velké množství ostře
zaříznutých skalnatých
zátok a dlouhé zdi vápencového kamene, který takto navršili za staletí
místní farmáři, aby se
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dostali k úrodné půdě.
Ze všech koutů pak voní
levandule, ať už čerstvá
z políček nebo sušená ze
stánků se suvenýry. Po
celodenním šlapání se
opět nalodíte v bohem
zapomenutém městečku
Sučuraj a pokračujete
k dalšímu klenotu Jadranského moře – ostrovu
Korčula. Typickou chorvatskou večeři, kdy se
podávají grilované ryby
se spoustou zeleniny
a zapíjejí se vynikajícím
vínem Dingač, už si vychutnáte na palubě v přístavu Račišč a ke spánku
ulehnete ve své kajutě.

Jedinečná
Korčula

Přijedete-li s dětmi, můžete je nechat za dozoru
jednoho z dospělých na
lodi, kapitán přes den
zakotví v zátoce při některé z malebných pláží,
například na blízkých ostrůvcích Ošjak a Proizd,

kam byste se jinak než
lodí ani nedostali. Vy
mezitím můžete v klidu
objevovat Korčulu, která
není rozlohou příliš velká, přesto na ní najdete
vše, na co si jen vzpomenete. Tyrkysové moře
omílající písečné i oblázkové pláže, monumentální hory i historií opředené hlavní město. Cesta
vede do přístavu Brna.
Nejprve se vyšplháte do
závratných výšek, téměř
až do oblak, abyste potom mohli zase klesat
dolů. Jedině tak si užijete
nádherných výhledů na
klidné zátoky a poznáte
zemědělský ráz krajiny,
kdy olivové háje střídají
úhledná políčka s vinnou
révou. Dobrodružné povahy jistě zaujme zdejší
neolitická jeskyně Vela
Špilja.

Kouzelné Lastovo

Další zastávkou je neméně krásný ostrov

Lastovo s nejvyšším vrchem Hum. Vyjedete-li
na něj, budete odměněni skutečně překrásným
výhledem. Pak už následuje prohlídka poloostrova Pelješac. Při plavbě k němu si stoupněte
na příď, protože hejna
delfínů vám předvedou
skoky, jaké se jen tak
nevidí. I Pelješac má
své kouzlo. Projíždíte
vinicemi šplhajícími vysoko do kopců a shlížíte
na jachty brázdící pobřeží. Před přenocováním v Trpanji ještě podnikněte procházku po
zdejší promenádě kolem
celého města, která vede
lesíkem okolo pobřeží.
Nabízí spoustu romantických pláží.

Rafting
na řece Cetina

Závěrečný den týdenní
plavby strávíte na Makarské. Rušné pobřeží
ale můžete vyměnit za
rafting na řece Cetina.
Projedete se územím,
kde se natáčel slavný
Vinnetou. Uvidíte jeskyni „s pokladem“ a skálu,
z které neohrožený Vinnetou skákal do 25metrové hloubky. Cestou
na vás čeká jen několik
málo peřejí, takže plavbu zvládnou i děti od
pěti let. Na takovou dovolenou, plnou zážitků,
jen tak nezapomenete
a třeba se lodí rozhodnete prozkoumat i další,
neméně půvabné části
Chorvatska.

Připravila: Jana Hájíčková Foto: autorka, Ladislav Pivčevič a Geotur Mapa: www.dpa.cz

D

o Chorvatska se
můžete dopravit
vlastním autem,
nebo vás i s kolem odveze autobus. Pak se nalodíte a plavba začíná. Na
výběr je mnoho tras, ale
mezi nejkrásnější patří
jubilejní, která startuje
na ostrově Hvar.

Rafting na řece Cetina patří
k příjemnému zpestření pobytu

● Do Chorvatska si nemusíte vyměňovat eura. Všude
v bankách totiž směníte české
koruny za kuny, přičemž kurz
je asi 1 kuna – 3,80 Kč.
● Chorvatské vody brázdí
tradiční dřevěné jachty, které
jsou zpravidla určené pro
20–40 cestujících. Posádka
se stará o řízení lodi a stravování (místní kuchyně).
● Dovolená trvá zhruba deset dní a stojí od 12 000 do
17 000 Kč na osobu.
● Rafting na řece Cetina stojí
240 kun na osobu a je lepší si
ho objednat den dopředu na
www.vir-rafting.com.
● Více informací na
www.kololod.cz
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Tajenku můžete odeslat jako SMS nebo na www.prekvapeni.cz nebo poštou. Podrobnosti najdete na str. 45.

Loď Jerolim nabízí nejvyšší komfort.
Kajuty jsou vybavené i vlastním sociálním zařízením. Na snímku v romantickém přístavu Jelsa na ostrově Hvar.

Chorvatsko je neuvěřitelně krásná a rozmanitá země.
Chcete-li z ní poznat co nejvíce a baví vás cyklistika,
vyzkoušejte netradiční dovolenou s kolem na lodi.

hotovost
500 Kč

ﬁnanční

Do soutěžního kuponu v časopise a internetového kuponu vyplňte tajenku a za ni uveďte, zda si přejete vyhrát věcnou cenu nebo hotovost.

Kapitán Hrvoj vás rád
zavede nejen do velína,
ale ukáže i strojovnu

kololodí

Ž

Chorvatskem

Starobylé město Korčula vás
uchvátí goticko-renesanční
katedrálou sv. Marka z 16. století
a dalšími historickými skvosty
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