14 300,-

OBJEVITELSKÁ *
STŘEDNÍ
JIŽNÍ *

ZADÁNO
T
T
T

15 400,14 900,14 300,-

KOLO.LOĎ®®
termín

Zahradní domek strážce majáku na Dugém otoku

GEOTOUR
Šeříková 10
118 00 Praha 1 - Malá Strana
po, st 12–18 • út, čt 10–16
geotour@geotour.cz
www.geotour.cz
tel. 2573 12345
Hladký podvečer nad Elafitskými ostrovy

Potvrzením rezervace je záloha ve výši 4000 Kč/os. splatná
po podpisu přihlášky, která je součástí cestovní smlouvy.
Doplatek ceny zájezdu je splatný do 4 týdnů před odjezdem.
V případě přihlášení 4 týdny před odjezdem a méně je cena
zájezdu splatná najednou.
Odstupné při odstoupení od cestovní smlouvy (stornopoplatek)
je zákazník povinen uhradit v případě, že za sebe nezajistí jinou
(náhradní) osobu do 5.dne před odjezdem, a to následovně:
• 15% z celkové ceny při odhlášení do 40. dne před odjezdem
• 35% z celkové ceny při odhlášení do 15. dne před odjezdem
• 65% z celkové ceny při odhlášení do 5. dne před odjezdem
• 85% z celkové ceny při odhlášení do 24 hodin před odjezdem
• 100% při odhlášení pozdějším nebo žádném.
Na možnost pojištění a podrobnosti úhrady při poskytnutí
léčebné péče zdravotnickými zařízeními v Chorvatsku se informujte v naší cestovní kanceláři nebo u své zdravotní pojišťovny.
Pro snížení neočekávaných finančních výdajů je vhodné uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu, pojištění odpovědnosti za Vámi způsobenou škodu a pojištění pro případ
Vašeho odstoupení od smlouvy (storna zájezdu). Účastník
musí být vybaven cestovním pasem nebo občanským průkazem s platností nejméně 3 měsíce po datu ukončení zájezdu.
CK může změnit údaje v této nabídce pouze v nezbytných případech; tehdy je povinna o změně zákazníka včas informovat.

V CENĚ ZÁJEZDU JE U VŠECH PROGRAMŮ:
• 7-denní pobyt na vybavené tradiční jachtě s posádkou, s plavbou po trase dle této
nabídky • Turistické ubytování (palandy) ve 2- a 3- lůžkových kajutách třídy B s umyvadlem, vybavených lůžkovinami (sprchy a WC společné); kajuty třídy A s vlastním příslušenstvím jsou za příplatek • Průvodce GEOTOURu, který dbá na řádné poskytnutí služeb a podává informace • Doprava Praha - přístav a zpět autobusem vybaveným pro
zahraniční cesty • Itinerář s popisem míst na trase (kromě Objevitelské) • Všechny daně
České republiky i Republiky Chorvatsko • Zákonné pojištění záruky v důsledku úpadku
cestovní kanceláře u pojišťovny GENERALI (č. 1710500103); zákazníkovi vznikne právo
na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku: neposkytne zákazníkovi dopravu zpět do ČR; nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě,
že se zájezd neuskuteční; nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu
a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze zčásti.
V CENĚ ZÁJEZDU JE NAVÍC:
KLASICKÉ PLAVBY • Plná penze na lodi (7x snídaně, 6x oběd, 7x večeře)
KOLO.LOĎ® • Zesílená polopenze na lodi (7x snídaně, 7x večeře) • Přeprava
1 jízdního kola Praha - přístav a zpět a během plavby na horní (nekryté) palubě
FIT.LOĎ • 2 hodiny cvičení denně (aerobní a p-class) pod vedením kvalifikované
cvičitelky • V termínu C1 zesílená polopenze na lodi (7x snídaně, 7x večeře)
• V termínu C2 plná penze na lodi (7x snídaně, 6x oběd, 7x večeře)
V ceně zájezdu není zejména pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za
způsobenou škodu, pojištění pro případ odstoupení od smlouvy (storna), nápoje
(kromě čaje nebo kávy k snídani), vstupné do přírodních rezervací a vstupné do
památkových objektů.
GEOTOUR a KOLO.LOĎ jsou registrované ochranné známky.

trasa plavby

loď

cena

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

6.5. – 15.5.
13.5. – 22.5.
20.5. – 29.5.
20.5. – 29.5.
27.5. – 5.6.
27.5. – 5.6.
3.6. – 12.6.
10.6. – 19.6.

ZADÁNO
JIŽNÍ
T
JIŽNÍ
S
OBJEVITELSKÁ vylodění
T
Dubrovník
STŘEDNÍ
S
OBJEVITELSKÁ* nalodění
T
Dubrovník
STŘEDNÍ
T
JIŽNÍ*
T

13 900,13 900,13 900,14 300,14 300,14 300,14 300,-

K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18

2.9. – 11.9.
9.9. – 18.9.
9.9. – 18.9.
16.9. – 25.9.
16.9. – 25.9.
16.9. – 25.9.
23.9. – 2.10.
30.9. – 9.10.
7.10. – 16.10.

JIŽNÍ*
STŘEDNÍ
ZÁPADNÍ
JIŽNÍ
STŘEDNÍ
ZÁPADNÍ
OBJEVITELSKÁ
JIŽNÍ
STŘEDNÍ

14 300,14 300,14 300,14 300,14 300,14 300,14 300,13 900,13 900,-

T
S,T
J
S
T
J
T
T
S,T

FIT.LOĎ
termín
C1
C2
*

S
T
J

27.5. – 5.6.
19.8. – 28.8.

trasa plavby
OBJEVITELSKÁ*
OBJEVITELSKÁ*

nalodění
Dubrovník

loď

cena

T
T

14 300,15 400,-

Plavba v kombinaci s ježděním
na kole na větších ostrovech
a ve vybraných oblastech pobřeží. TRASA STŘEDNÍ je vyrovnaná,
TRASA JIŽNÍ má více extrémů,
TRASA ZÁPADNÍ je o trochu
méně cyklisticky náročná než
obě předchozí, s menšími
výškovými rozdíly a s menšími
maximálními denními vzdálenostmi. Na TRASE STŘEDNÍ je
více možností jízdy mimo asfalt.
Náročnost je zpravidla možno
ovlivnit vlastním výběrem.

3.den/NE:
4.den/PO:
5.den/ÚT:
6.den/ST:
7.den/ČT:
8.den/PÁ:
9.den/SO:
10.den/NE:

1. den/PÁ:
2. den/SO:
3. den/NE:
4. den/PO:
5. den/ÚT:
6. den/ST:
7. den/ČT:
8. den/PÁ:
9.den/SO:
10.den/NE:

Celkem cca. 2 hodiny cvičení
denně. Cvičení aerobní
a p-class pod vedením kvalifikované instruktorky. Cvičební
program zajišťuje LAMBERT
FEMINA CLUB.

plavby takto označené jsou kombinované - dva programy na jedné lodi (KLASICKÁ PLAVBA+KOLO.LOĎ
nebo KLASICKÁ PLAVBA+FIT.LOĎ nebo KOLO.LOĎ+FIT.LOĎ)
po dohodě možnost vlastní dopravy se slevou 2300 Kč/os. Parkoviště pro Vaše auto po dobu plavby v místě
nalodění lze doporučit (platba na místě v kunách)
loď SILVA - jen kajuty třídy B
loď TVRDI - možnost objednávky i kajuty třídy A (s vlastní sprchou a WC) za příplatek 1500 Kč/os./zájezd
loď JEROLIM - jen kajuty třídy A (s vlastní sprchou a WC) za příplatek 1500 Kč/os./zájezd
Dětská sleva pro děti do 12 let (dovršených v okamžiku nalodění) je 2000 Kč/dítě v doprovodu 1 osoby
platící plnou cenu.

PLAVBY 2005

12.8. – 21.8.
19.8. – 28.8.
26.8. – 4.9.
2.9. – 11.9.

T

Pršuto-sýro-lilkový talíř

projížďce),

Odjezd z Prahy* odpoledne - Wien/Linz - Graz - Maribor - Zagreb - Karlovac, příjezd do Bašky Vody dopoledne. Nalodění, seznámení s lodí, posádkou a pravidly plavby. Odpoledne odplutí do Lovište (poloostrov Pelješac).
Lovište - Orebić - Trstenik, loď pluje okolo západní části Pelješce.
.
Trstenik - Ston - Slano, loď pluje podél východní části Pelješce.
. Před večeří odplutí do Šipanské Luky (ostrov Šipan).
Šipanska luka
Kratší procházka (
projížďka) po ostrově Šipan. Odplutí na ostrov Lopud
(pouze klasické plavby). Po poledni odplutí do Dubrovníku. Možnost prohlídky města.
Ráno odplutí do Okuklje (ostrov Mljet). Okuklje - Polače, loď pluje podél Mljetu.
.
Odpoledne možnost prohlídky národního parku v západní části ostrova pěšmo nebo kolmo.
Ráno odplutí do Korčuly (ostrov Korčula), loď zůstává na místě.
okruh.
Ráno odplutí do Podgory.
vrcholová prémie v pohoří
Biokovo: Sv.Ilija (897 m n.m.), Sv.Jure (1762 m n.m). Možnost pěšího výletu podél pobřeží.
Loď pluje Podgora - Baška Voda.
Po snídani vylodění. Volno k procházce, (event.
projížďce), koupání a prohlídce. Odpoledne/večer odjezd.
Návrat do Prahy.
ZMĚNA TRAS PLAVEB JE VYHRAZENA.

Odjezd z Prahy* odpoledne - Wien/Linz - Graz - Maribor - Zagreb - Karlovac, příjezd do Zadaru ráno.
Nalodění, seznámení s lodí, posádkou a pravidly plavby. Odpoledne odplutí do Mandre (ostrov Pag).
3. den/NE: Mandre - Lun (ostrov Pag). Loď pluje podél ostrova.
přes ostrov Pag. Lun - Rab (ostrov Rab).
4. den/PO: Rab. Loď na místě.
okruh. Rab - Mali Lošinj.
5. den/ÚT:
promenádní okruh okolo Malého Lošinje. Mali Lošinj (ostrov Lošinj)
- Molat (ostrov Molat).
6. den/ST: Molat - Božava (Dugi otok) - Sali. Loď pluje podél ostrova.
přes Dugi otok.
7. den/ČT: Sali - Kornati - Kukljica (ostrov Ugljan).
odpočinkový den.
8. den/PÁ: Kukljica - Preko.
přes ostrovy Pašman a Ugljan.
9. den/SO: Ráno odplutí do Zadaru. Po snídani vylodění. Volno k procházce,
(event.
projížďce), koupání a prohlídce. Odpoledne/večer odjezd.
10. den/NE: Návrat do Prahy.
1. den/PÁ:
2. den/SO:

Večeře na Silvě

OBJEVITELSKÁ TRASA
Plavba ve střední a jižní Dalmácii, po známých i neznámých místech a ostrovech. Směrování určuje průvodce GEOTOURu
podle aktuálních povětrnostních a plavebních podmínek, po konzultaci s kapitánem lodi. Informace poskytované průvodcem
mohou být v některých případech omezeny. Doprava z ČR a zpět - viz ostatní trasy.
* Po dohodě možnost odjezdu i z Brna, Českých Budějovic, Tábora, Písku, Jihlavy, Znojma nebo Mikulova.
- vztahuje se k programu KOLO.LOĎ®

FIT.LOĎ

S2
S3
S4
S5

JIŽNÍ *

KOLO.LOĎ ®

10.6. – 19.6.

cena

Odjezd z Prahy* odpoledne - Wien/Linz - Graz - Maribor - Zagreb - Karlovac, příjezd do Bašky Vody nebo Omiše dopoledne. Nalodění, seznámení s lodí, posádkou a pravidly plavby. Odpoledne
odplutí do přístavu Pučišća (ostrov Brač).
Pučišća - Supetar - Milna, loď pluje okolo ostrova.
podél severního
pobřeží Brače.
Milna Vidova gora (780 m n.m.) - Bol, loď pluje okolo ostrova.
.
Ráno odplutí do Starého Gradu (ostrov Hvar). Stari Grad - Hvar, loď pluje okolo ostrova.
přímo nebo okruhem.
Ráno odplutí do Visu (ostrov Vis). Loď zůstává na místě.
okruh.
Plavba do Vela Luky (ostrov Korčula).
odpočinkový den s možným kratším výjezdem.
Vela Luka - Korčula, loď pluje okolo ostrova.
přes ostrov Korčula.
Ráno odplutí do Bašky Vody nebo Omiše. Po snídani vylodění. Volno k procházce, (event.
koupání a prohlídce. Odpoledne/večer odjezd.
Návrat do Prahy.

KLASICKÉ PLAVBY

S1

loď

STŘEDNÍ TRASA

Váš specialista
na plavby po Jadranu

trasa plavby

1.den/PÁ:
2.den/SO:

JIŽNÍ TRASA

termín

Tento program je pestrou směsí
vyhlídkové plavby, koupání
a dalších vodních aktivit při
kotvení v liduprázdných
zátokách, prohlídek malebných
přístavů a kratších pěších výletů
po ostrovech.

ZÁPADNÍ TRASA

KLASICKÉ PLAVBY

Malé lodě a velká loď (naše kajaky a Tvrdi)

ZÁPADNÍ TRASA
STŘEDNÍ TRASA
JIŽNÍ TRASA
Kapitán Silvy

Silva, Tvrdi, Javorak

Korčula

Vážení přátelé,
letos bude otevřena celá dálnice ze Záhřebu do
Splitu. Cesta na Jadran bude bezpečnější, pohodlnější a rychlejší. Pozor však - nejen pro nás, ale
i pro ostatní Evropu.
To, co my víme už dlouho, zjišťuje „zbytek“ Evropy teprve
teď: Chorvatské pobřeží
a zvláště ostrovy jsou jedinečné svým souladem přírody, původních městeček
a čistého moře nejen v evropském, ale i ve světovém srovnání. Kolem Středomoří je totiž
členitého přírodního pobřeží poskrovnu, spíše narazíme na souvislé pásy hotelů
a nepřirozených apartmánových měst.
Zájem západu a severu Evropy o chorvatský
Jadran se projevil plnou silou. Ceny nemovitostí
skokem rostou, v přístavech slyšíme častěji angličtinu, francouzštinu i skandinávské jazyky.
Přibývá nejen malých sportovních jachet z celého světa, ale i opravdu luxusních plavidel se sluhy
v livrejích, schody v mahagonu a helikoptérkou
na horní palubě. V dubrovnickém přístavu se střídají světové celebrity. Chorvatsko tak deset let
po občanské válce, před prahem svého vstupu
do Unie, získalo jméno bezpečné a stabilní
evropské země i v konzervativních kruzích.

Plavba lodí s ubytováním a stravou je dokonalým
způsobem, jak poznat i ostrovy, pobřeží a zátoky jinak nepřístupné. Proto roste zájem o tradiční velké jachty našeho typu. Počet norských skupin, pro které GEOTOUR plavby také připravuje,
se jen za rok ztrojnásobil. Kde je poptávka, musí
se podle tržních pravidel zvýšit nabídka nebo cena. Jelikož
je počet nově registrovaných
lodí přísně omezen, dochází
k tomu druhému. I stát,
obce a majitelé přístavů reagují zvyšováním poplatků.
GEOTOUR byl po válce v roce
1994 první cestovní kanceláří
včetně chorvatských, která organizovala plavby tradičními jachtami po dalmatských ostrovech. Právě díky našemu dlouhodobému partnerství s majiteli lodí a kapitány můžeme
letos ještě zachovat základní ceny stejné jako loni.
Zvyšujeme jen příplatek za kajuty třídy A.
A co máme jinak pro Vás nového? Naše tři
plánované trasy doznají jen menších změn
a vylepšení. Po loňské úspěšné premiéře Vám
opět nabídneme TRASU OBJEVITELSKOU, a to
v každém ročním období i v každém programu,
na jaře dvakrát s různými místy nalodění a vylodění, z nichž jedním bude v obou případech
Dubrovník. Dva programy na jedné lodi KOLO.LOĎ a FIT.LOĎ nebo KOLO.LOĎ

s KLASICKOU PLAVBOU - už znáte. Nově nabízíme i FIT.LOĎ s KLASICKOU PLAVBOU. Na
Západní trase zařazujeme do nabídky nově přestavěnou pohodlnou loď s dvoulůžkovými kajutami bez paland, s dvojlůžky - „letišti“. Jen několik kajut má nad dvojlůžkem ještě třetí lůžko.
Pokud některou loď v určitých týdnech v tabulce
termínů nenajdete, znamená to, že pluje pro
větší uzavřenou skupinu, která si od nás plavbu
koupila ještě před zveřejněním této nabídky.
Pečlivě jsme pro Vás vybrali nového smluvního
dopravce, který je schopen splnit všechny naše
požadavky na bezpečné a kvalitní cestování
autobusem na úrovni 21. století. Při programech
KOLO.LOĎ budou používány vleky nové koncepce, jež umožní rychlejší a jednodušší manipulaci s koly.
K výpravě na ostrovy Jadranu zvolte z našich programů ten, který Vám vyhovuje nejvíc, anebo se
tam vydejte sami. Nečekejte však, až přijde
doba, kdy se plavba k těm vzdálenějším a hůře
přístupným chorvatským ostrovům stane v Evropě tak módní a exkluzivní záležitostí, že ji téměř
nebude možné zaplatit. Anebo až i tam bude
hlava na hlavě jako na Riviéře.
Přejeme Vám příjemnou plavbu rokem 2005 bez
příliš velkých vln.
Za GEOTOUR

KOLO.LOĎ®

Tvrdi

Setkání nad Pupnatským zálivem

Typický denní režim:
• Vydatná snídaně v 8 hodin; po snídani vyložení kol z paluby, průvodce rozdá mapy pro daný den a podá informace o hlavní doporučené trase i alternativách (pro bikery, pro rychlé silničáře, pro
rekreační jezdce apod.). Po skupinkách nebo jednotlivě odjezd.
Kdo je unaven, nemá chuť, na kole
nejezdí apod., může zůstat na lodi,
která ostrov obepluje, případně zakotví na pěkném místě ke koupání nebo
k prohlídce a navečer se s cyklisty
setká. Loď mívá i mezipřistání během
dne, které umožní nalodění znaveným
nebo vylodění těm, kteří chtějí jet na
kole jen část cesty.
• Jízda na kole po ostrově, asi 25-80 km
dle vlastní volby, nejčastěji po dobrém
asfaltu s malým provozem aut, ve
zvlněném až kopcovitém terénu;
pro bikery jsou připraveny hodnotné
terénní vložky (makadamy, kozí
stezky). V úsecích cesty podél moře
je možnost vykoupání.
Bikerská dálnice skrz vnitrozemí Brače
• Uložení kol na palubu, večeře na lodi,
nocleh v kajutách (během noci je loď vždy pevně vázána, nejčastěji u mola ve středu sympatického
přístavního městečka), další den před snídaní vyplutí k dalšímu ostrovu, plavba asi 1-3 hodiny.

Korzo v Supetru
Silva

KLASICKÉ PLAVBY
Typický denní režim:
• Snídaně v 8 hodin, po snídani odplutí.
• Plavba cca. 2 hodiny (často vyhlídková plavba kolem malých ostrůvků, útesů, skrz
průlivy apod.).
• Zakotvení v klidné zátoce (možnost koupání, projížďky na kajaku, „šnorchlování“,
skákání do vody i z horní paluby - pro výstup na loď jsou instalovány schůdky) nebo
v malém přístavu u mola (kromě koupání možnost procházky po okolí, kratšího výletu,
výstupu na vrchol ostrova apod.); průvodce GEOTOURu dává tipy na využití volného
času, případně vede výlety pro zájemce.
• Oběd, po obědě často ještě chvíli na místě (někdy se odpoledne kotví ještě
na jiném místě).
• Odplutí, plavba cca. 2 - 3 hodiny. Odpoledne/v podvečer zakotvení u mola, většinou
v malebném přístavním městečku. Večeře. Možnost prohlídky místa (města), nocleh
v kajutách na zakotvené lodi.

Jerolim
Fitness na molu ve Zlarinu

FIT.LOĎ
Typický denní režim:
• Před snídaní a před večeří vždy
cca. 1 hodina cvičení, jinak jako
KLASICKÉ PLAVBY (s výjimkou
oběda v termínu C1). Cvičení
aerobní a p-class (zaměřené na
formování postavy) pod vedením
kvalifikované instruktorky.

SILVA je vlajkovou lodí GEOTOURu. Postavena byla v roce 1914. Je 21 metr dlouhá, 6,5 m široká, vyšší
ze dvou stěžňů má 17,5 m. Má dvě paluby a podpalubí s kajutami (dvoulůžkové i třílůžkové). Salon,
sprchy a WC jsou na hlavní palubě. Loď je vybavena pro pobyt 26-ti osob. Posádku tvoří kapitán,
kuchař(ka), plavčík a plavčík-stevard. Typ lodi - trabakul - je charakteristický pro Jaderské moře.
Lodě stejného typu plují po Jadranu už na tisíc let.
TVRDI je motorová plachetnice postavená v roce 1947, rekonstruována byla v roce 2002. Délka lodi je
30 m, šířka 6,5 m, vyšší ze dvou stěžňů má 18 m. Loď má tři paluby a podpalubí. Salon je na horní palubě, sprchy a WC na hlavní palubě. Kajuty třídy A (s vlastními sprchami a WC, dvoulůžkové i třílůžkové)
jsou na hlavní palubě, kajuty třídy B (jen dvoulůžkové) v podpalubí. Loď je vybavena pro pobyt až 40-ti
osob. Posádku tvoří kapitán, šéfkuchař (a v některých termínech i druhý kuchař), plavčík-stevard
a plavčík-strojník.
JEROLIM je motorová plachetnice postavená v roce 1954, v roce 2004 prošla rekonstrukcí. Délka lodi
je 30 metrů, šířka 6,5 m, stěžně mají 17,5 m. Loď má tři paluby a podpalubí. Salon je na hlavní palubě.
Na hlavní palubě jsou také třílůžkové kajuty třídy A (s vlastními sprchami a WC) a na horní palubě jsou
dvoulůžkové kajuty třídy A (s manželskými lůžky). Loď je vybavena pro pobyt 32 osob. Posádku tvoří
kapitán, šéfkuchař, pomocný kuchař-plavčík, stevard a strojník-plavčík.
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