Ĺubo a Fero drtí makadam pod skalami
(Biokovo - Jižní cesta) - Vch

STŘEDNÍ CESTA

Petr na zarostlém trailíku nad Visem
(Vis - Střední cesta) - VCh

od r. 1999

Brač, největší i nejvyšší z dalmatských ostrovů, Hvar vonící levandulí, s městy plnými středověkých památek i kamennými horskými
osadami. Vzdálený a ještě nedávno nepřístupný Vis i pestrá
Korčula s nejzachovalejším opevněným ostrovním městem celého
Středomoří. To je jen krátký výčet zajímavých míst, která nás
čekají na naší cestě, jež od roku 1999 stačila vyzrát, zpestřit se
i obrátit svůj pravidelný směr.

Plavba v kombinaci s ježděním na kole po větších ostrovech a vybraných oblastech pobřeží. Délku denní jízdy (ca 40 – 70 km) a povrch
(výhradně asfalt nebo terénní vložky různé délky, kvality a profilu)
je zpravidla možno ovlivnit osobní volbou. Tento originální program
jsme poprvé uvedli v Dalmácii v roce 1999 jako světovou novinku.

Denní cyklotrasy nabízejí velký výběr vzdáleností, povrchů i profilů.
Celková ujetá vzdálenost a převýšení mohou být srovnatelné s cestou Jižní
a Jubilejní. | 5 celých kolodnů + 1 den odpočinkový (bez kola anebo
s kratší vyjížďkou) + možnost po vylodění.

24 HODIN KOLOLODI: příklad typického dne
• Vydatná snídaně na lodi v 8 hodin.
• Průvodce GEOTOURu podá nad mapou podrobné informace o hlavní
doporučené trase i alternativách (zkrácení a prodloužení, pro MTB, pro
rekreační jezdce, pro rychlé silničáře apod.).

1. den/PÁ:

Odjezd z Prahy* odpoledne – Wien/Linz – Graz –

2. den/SO:

– Maribor – Zagreb, příjezd do Makarské dopoledne.
Nalodění, seznámení s lodí, posádkou a pravidly plavby.
Odpoledne odplutí do Kučište (poloostrov Pelješac).

3. den/NE:

• Večeře na lodi, zpravidla v 19 hodin. Nocleh v kajutách. Během noci je loď
vždy pevně vázána, nejčastěji u mola.

4. den/PO:

Ráno odplutí do Visu (ostrov Vis).

5. den/ÚT:

Vis – na místě nebo vyhlídková plavba ke Hvaru (ostrov Hvar).
odpočinkový den s event. kratším výjezdem.

• Ráno před snídaní vyplutí k dalšímu ostrovu, plavba ca 1 – 3 hodiny.

6. den/ST:

Hvar – Stari Grad, loď pluje okolo ostrova.
přímo nebo okruhem.

je vyhraněná, ostrá odnož KOLOLODI
zaměřená na sportovní jízdu na horském kole v terénu
(mimo asfalt). Tomu je přizpůsoben denní program, výklad
průvodce s doporučenými cyklotrasami a v drobných detailech
i plavební cesta.

7. den/ČT:

Ráno odplutí do Bolu (ostrov Brač). Bol –
Vidova gora
(780 m n.m.) – Milna. Loď pluje podél jižního pobřeží ostrova do Milny.
Milna – Supetar – Pučišća.
Loď pluje podél severního pobřeží Brače do Pučišć.

Sledujte náš youtube kanál:

Improvizované hudební vystoupení kololodníků
v Milně (Brač - Střední cesta) - VCh

YOUTUBE.COM/KOLOLOD

Tento program je koktejlem vyhlídkové plavby, koupání a dalších
vodních aktivit při kotvení v průzračných zátokách, prohlídek
malebných přístavních sídel a kratších pěších výletů po ostrovech.
24 HODIN KLASICKÉ PLAVBY: příklad typického dne
• Snídaně na lodi v 8 hodin, po snídani odplutí.

8. den/PÁ:

Sobotní výměna průvodcovských
zkušeností (Makarska) - RK

• Plavba ca 2 hodiny (často vyhlídková plavba kolem malých ostrůvků, útesů,
skrz průlivy apod.). Zakotvení v klidné zátoce (možnost koupání a dalších
vodních hrátek, „šnorchlování”, využití paddleboardů, 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 nedalekou vyhlídku apod.). Průvodce GEOTOURu
dává tipy na využití volného času, případně vede vycházky pro zájemce.

Plavba s běháním po ostrovech. Dopolední a odpolední výběhy,
event. lehké vyjížďky na kole, s obědem na lodi.
Další info na webu.

BEHOLOD.CZ

Nový, originální program: plavba naší lodí v kombinaci s pádlováním na mořských kajacích (info vpravo dole pod mapou).

(Jerolim) - MF
Ranní bríﬁnk nad mapou

1. den/PÁ:
2. den/SO:

Nad zátokou Samograd
- ZK
(Korčula - Jubilejní cesta)

10. den/NE:

Návrat do Prahy.

é občerstvení
Lehké pobřežní cykliﬆick ta) - RK
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1. den/PÁ:

Odjezd z Prahy* odpoledne – Wien/Linz – Graz –

2. den/SO:

– Maribor – Zagreb, příjezd do přístavu dopoledne.
Nalodění, seznámení s lodí, posádkou a pravidly plavby. Odpoledne odplutí.
ZADAR – PRIMOŠTEN

Jelsa – Sućuraj. Loď pluje
podél ostrova do Sućurje.

4. den/PO:

Kukljica – Mandre (ostrov Pag) – Lun. Loď pluje podél
ostrova.
přes ostrov Pag. Lun – Rab (ostrov Rab).

4. den/PO:

4. den/PO:

Ráno odplutí do Račišć (ostrov Korčula).
Račišće – Brna. Loď pluje okolo ostrova do Brny.

5. den/ÚT:

půldenní okruh. Rab – Mali Lošinj/Veli Lošinj
(ostrov Lošinj).

Telašćica – Žman – Božava. Loď pluje podél
ostrova.
přes Dugi otok.
Božava – Molat (ostrov Molat).

5. den/ÚT:

5. den/ÚT:

Ráno odplutí do Ubli (ostrov Lastovo).
okruh.
Loď zůstává na místě.

6. den/ST:

projížďka po ostrově.
Molat – Mali Lošinj/Veli Lošinj (ostrov Lošinj).
promenádní okruh po ostrově Lošinj.

6. den/ST:

Proplutí souostrovím Lastovnjaci a Vrhovnjaci –
Lumbarda (ostrov Korčula).
odpočinkový den s event. kratší vyjížďkou.

promenádní okruh po ostrově Lošinj.
Mali Lošinj/Veli Lošinj – Molat (ostrov Molat).
projížďka po ostrově Molat.

6. den/ST:

7. den/ČT:

Molat – Božava (ostrov Dugi Otok) – Žman – Telašćica.
Loď pluje podél ostrova.
přes Dugi otok.

Mali Lošinj/Veli Lošinj – Rab (ostrov Rab).
půldenní okruh.

7. den/ČT:

Orebić – Trpanj. Loď pluje okolo západní
části Pelješce do Trpnje.

8. den/PÁ:

8. den/PÁ:

Ráno odplutí do Zaostrogu, pak do Makarské.
Zaostrog – Podgora – Makarska (úbočím
nebo pobřežím, event. s možností vrcholové
prémie v pohoří Biokovo).

Telašćica – Kornati (scénická plavba) – Žirje
(ostrov Žirje).
odpočinkový den s možností
kratší vyjížďky po Žirji.

Rab – Lun (ostrov Pag) – Mandre. Loď pluje
podél ostrova.
přes ostrov Pag.
Mandre – Kukljica (ostrov Ugljan).
okruh po ostrovech Pašman a Ugljan.

9. den/SO:

Ráno odplutí. Po snídani vylodění. Volno k procházce
(event.
projížďce), koupání a prohlídce. Odpoledne/večer odjezd.

10. den/NE:

Návrat do Prahy.

8. den/PÁ:

9. den/SO:
10. den/NE:

Po snídani vylodění. Volno k procházce (event.
projížďce), koupání a prohlídce. Odpoledne/večer odjezd.

Naše podrobné originální mapy jsou jedinečnou
pomůckou, kterou poskytujeme účastníkům všech
plaveb. Umožní vám nezávislý pohyb po ostrovech
a pobřeží. Na lodi jsou vám k dispozici v papírové
podobě (A4) pro každý den.

Návrat do Prahy.

grilu u Alberta
Čerstvý úlovek na í cesta) - VCh
ejn
(Korčula - Jubil

Do svého mobilu si je můžete stáhnout před odjezdem
do Chorvatska v digitální podobě pro použití offline,
společně se zajímavými i praktickými informacemi.

OBJEVITELSKÁ CESTA

Odjezd z Prahy* odpoledne – Wien/Linz – Graz –

2. den/SO:

– Maribor – Zagreb, příjezd do Makarské dopoledne.
Nalodění, seznámení s lodí, posádkou a pravidly plavby.
Odpoledne odplutí do Lovište (poloostrov Pelješac).

Bez pevného plavebního plánu, 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. Máte jedinečnou příležitost poznat přednostně místa, která z různých důvodů nemohou
být v itinerářích našich plánovaných plavebních cest (např. je-li přístav přístupný jen občas, nepravidelně apod.).

3. den/NE:

Lovište – Orebić – Trstenik.
Loď pluje okolo západní části poloostrova do Trsteniku.

4. den/PO:

Trstenik – Ston – Slano.
Loď pluje podél jihovýchodní části poloostrova do Slana.

Doprava z Česka a zpět – viz ostatní cesty. Přístav nalodění/vylodění –
Makarska, pokud není v tabulce zájezdů uveden jiný.

5. den/ÚT:

Loď zůstává na místě.
větší výlet do Bosny
a Hercegoviny nebo možnost podívat se linkovým příměstským busem do Dubrovníku a prohlédnout si město pěšky.

6. den/ST:

Ráno odplutí do Prožurské Luky (ostrov Mljet).
Prožurska Luka – Polače/Pomena.
Loď pluje podél ostrova do Polačí/Pomeny.
Ráno odplutí do Lumbardy (ostrov Korčula), loď zůstává na místě.

Ráno odplutí do Podgory.
vrcholová prémie v pohoří Biokovo – Sv. Ilija (897 m n.m.) nebo Sv. Jure (1762 m n.m.) –
anebo pobřežní cesta. Možnost pěšího výletu podél pobřeží. Loď pluje Podgora – Makarska.

9. den/SO:

Po snídani vylodění. Volno k procházce (event.

okruh kratší či delší, možnost odpočinku.

projížďce), koupání a prohlídce. Odpoledne/večer odjezd.

Sobotní vylodění anebo nalodění v Rijece nám umožní
poznat největší jadranské ostrovy, Krk a Cres, i přilehlé
pobřeží poloostrova Istrie s horským přírodním parkem
Učka. Už tak rozmanitou cestu ještě zpestří „oceánská“
plavba po menších ostrovech mezi severní Dalmácií
a Kvarnerským zálivem. Zažijeme rozbrázděnou měsíční
krajinu a v kontrastu původní hustou vegetaci staletého
pralesa, panenské zátoky i živé ostrovní přístavy. Zase
jiný ráz krajiny a osídlení s italským duchem doplní váš
kaleidoskop celého Jadranu.

1. den/PÁ:

Odjezd z Prahy* odpoledne – Wien/Linz – Graz
az –

2. den/SO:

– Maribor – Zagreb, příjezd do přístavu
dopoledne. Nalodění, seznámení s lodí,
posádkou a pravidly plavby. Odpoledne odplutí.

Jerolim před námi
(Sretan - Kvarnerská cesta) - VCh

.
V Kvarneru spíš lanýži, v Dalmácii zas sépie
RK
ka)
kars
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PÁTÁ CESTA

Odjezd z Prahy* odpoledne – Wien/Linz – Graz –
– Maribor – Zagreb, příjezd do přístavu dopoledne. Nalodění, seznámení s lodí, posádkou a pravidly plavby. Odpoledne odplutí.
MAKARSKA– PRIMOŠTEN

3. den/NE:

4. den/PO:

Cres – Porozina (ostrov Cres), oď pluje podél
ostrova.
přes sever ostrova.
V podvečer přeplutí na poloostrov Istrie.

Sumartin – Milna (ostrov Brač). Loď pluje
podél jižního pobřeží ostrova.
přes Brač.

4. den/PO:

Rabac.

Ranní přeplavba do Opatije.
Loď zůstává na místě.

7. den/ČT:

Ostrov Krk I.

8. den/PÁ:

Ostrov Krk II.

okruh. Loď zůstává na místě.
okruh.

po ostrově.

po ostrově.

3. den/NE:

Ostrov Krk.

4. den/PO:

Ranní přeplavba do Opatije (poloostrov Istrie).
Loď zůstává na místě.

okruh po Šoltě.
Stomorska (ostrov Šolta).
Odpoledne odplutí do Trogiru.

Šibenik – ústí řeky Krky (scénická plavba) – Skradin.
Možnost prohlídky národního parku s vodopády
a/nebo
okruh.

4. den/PO:

5. den/ÚT:

vnitrozemím, event. i na ostrově
Trogir –
Čiovo – Rogoznica.

Skradin – Vodice – Murter (ostrov Murter).
vnitrozemím.

5. den/ÚT:

6. den/ST:

Odpočinkový den s možností kratší vyjížďky/
.
procházky po ostrovech Zlarin a Prvić.

Odpočinkový den s možností kratší vyjížďky/procházky
.
po ostrovech Prvić a Zlarin.

6. den/ST:

7. den/ČT:

Murter (ostrov Murter) – Vodice – Skradin.
vnitrozemím.

Rogoznica –
Čiovo – Trogir.

7. den/ČT:

8. den/PÁ:

NP Krka. Možnost prohlídky národního parku
okruh.
s vodopády a/nebo

Trogir – Stomorska (ostrov Šolta).
okruh po ostrově Šolta.

8. den/PÁ:

9. den/SO:

Ráno odplutí. Po snídani vylodění.
projížďce),
Volno k procházce (event.
koupání a prohlídce. Odpoledne/večer odjezd.

Ráno odplutí do Milny (ostrov Brač). Milna – Sumartin.
přes Brač.

10. den/NE:

Návrat do Prahy.

okruh.

5. den/ÚT:

Ráno odplutí do Poroziny (ostrov Cres). Porozina – Cres.
Loď pluje podél ostrova.
přes sever ostrova.

6. den/ST:

Cres – Osor. Loď pluje podél ostrova.

7. den/ČT:

Osor – Mali Lošinj (ostrov Lošinj). Loď pluje podél ostrova.
přes ostrov. Na noc přeplutí na ostrov Ilovik/Olib.

8. den/PÁ:

Ostrov Vir – Zadar, loď pluje podél pobřeží.
po pobřeží nebo vnitrozemím.

9. den/SO:

Ráno odplutí. Po snídani vylodění. Volno k procházce
(event.
projížďce), koupání a prohlídce.
Odpoledne/večer odjezd.

10. den/NE:

Návrat do Prahy.

přes jih ostrova.

PRIMOŠTEN – MAKARSKA
3. den/NE:

po ostrově.

RIJEKA – ZADAR

cesta) - VCh

2. den/SO:

Osor – Cres (ostrov Cres), loď pluje podél ostrova.
přes jih ostrova.

5. den/ÚT:

Jerolim sám v příﬆavu (Trogir Pátá

1. den/PÁ:

3. den/NE:

6. den/ST:

Plavby 2022

Čekají nás jak typické ostrovní kolovýlety, tak průjezd
syrovou a řídce osídlenou, přesto však půvabnou pevninskou
oblastí. Můžete si vybrat ze silničních i bikových variant
výjezdů kolem vodopádů a peřejí řeky Krky, rozeklanými
údolími jejích přítoků i nad jezery řekou tvořenými. Pátá
cesta nabízí pro jízdu na kole čas delší než cesta Západní,
avšak trošku kratší než čtyři ostatní plavební cesty. | 4 celé
kolodny + 1 půlden + 2 vyjížďky (2 – 3 h) + možnost jízdy po vylodění.

ZADAR – RIJEKA

KV

od r. 2012

Trup naší lodi bude smáčen nejen mořskou, ale i brakickou vodou dlouhého, nálevkovitého ústí divotvorné krasové řeky Krky. Během pestré mořsko-říční
plavby mezi střední a severní Dalmácií poznáme
východ ostrova Brač, ostrov Šolta i půvabné menší
ostrovy Šibenického archipelágu; jedinečná – živá
i historická města jako Trogir, Vodice, Tribunj a Murter
i do sebe schoulené kamenné vísky. Proměnlivost
přírody na ostrovech i na pevnině vám vezme dech.

vnitrozemím, event. i na ostrově

Marinované rybky v konobě s pivovarem
Pinjac (Korčula - Objevitelská cesta) - VCh
N OV

ZENA.

ZMĚNA TRASY PLAVBY A CYKLOTRAS JE VYHRA

a Mikulov
* Po dohodě možnost odjezdu i z dalších míst (Brno
nebo Písek).
nebo Jihlava a Znojmo, České Budějovice a Tábor
®
vztahuje se k programu KOLOLOĎ

Verča projíždí branou antického fóra
u Omišalje (Krk - Kvarnerská cesta) - ZK

Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější a nejpestřejší úseky pobřeží ostrovů, které
jsou pro běh vhodné, a propojili je do speciální plavební cesty. Ta je přizpůsobena
programu BĚHOLOĎ, tj. umožňuje zpravidla dvakrát denně vyběhnout (event. vyjet
na kole) podél moře. Pluje se za rok jednou, každým rokem se méně nebo více
změní, aby byla pestrá i pro opakované účastníky. Letos vám během týdne umožní
proplout a proběhnout (event. projet na kole) poloostrov a ostrovy Pelješac,
Korčula, Vis, Hvar a Brač.

Malebné pobřeží s jezírky u Duby
(Pelješac - Jižní cesta) - RK

7. den/ČT:

od r. 2018

BĚHOLODNÍ CESTA

Sylva s par ťákem
- VCh
(Šolta - Objevitelská cesta)

8. den/PÁ:

PRIMOŠTEN – ZADAR
dopolední vyjížďka po Žirji.
Ostrov Žirje.
Kornati (scénická plavba) – Telašćica.

7. den/ČT:

KVARNERSKÁ CESTA

Zejména bikeři si vyberou z mnoha velmi pestrých
a výživných terénních trailů; často vedou po stopách už slavného
etapového MTB závodu 4 ISLANDS. Kdo chce, může i objevovatt
a improvizovat, více než na ostatních „zajetých a zaplutých“ pla-vebních cestách. | 5 celých kolodnů + 1 den odpočinkový (bezz
kola anebo s kratší vyjížďkou) + možnost jízdy po vylodění.

3. den/NE:

1. den/PÁ:

10. den/NE: Návrat do Prahy.

Ostrovy, ostrůvky, útesy. Na této cestě jich spatříte stovky!
Historická ostrovní města kypící životem jako Rab a Mali Lošinj
budou střídána jedinečnými přírodními scenériemi i zapomenutými, ospalými ostrovními vesničkami. Jedním z vyvrcholení
může být plavba skrz úžiny a pod útesy Kornatských ostrovů,
které tvoří jedno z nejčlenitějších souostroví na světě.

Kukljica (ostrov Ugljan).
okruh po ostrovech Pašman a Ugljan.

od r. 2002

Plavba plná protikladů: kontrast dvou větších chorvatských ostrovů – nejméně a nejvíce osídleného: zelený Mljet a pestrá Korčula. Na mohutném
a rozeklaném poloostrově Pelješac dávají dobrou noc šakali. Zažít můžeme i kontrast nejlepších vín – bílého Pošipu a červeného Dingače – přímo
tam, kde jsou doma. Triumfální finále nám připraví monumentální hradba
pohoří Biokovo, které je na středomořském pobřeží z nejvyšších.

Míša dává skvělý trail do Loparu
(Rab - Západní cesta) - JD

od r. 2003

Cesta může být méně cyklisticky náročná než ostatní plavební
cesty, s menšími výškovými rozdíly. Sportovním jezdcům však nabízí
překvapivé možnosti pro jízdu v terénu i vrcholové výzvy s panoramatickými výhledy. Čas plavebních přesunů s odpočinkem na lodi –
scénická plavba mezi ostrovy – je ze všech plavebních cest nejdelší.
| 3 celé kolodny + 1 půlden + 3 vyjížďky (2-3 h) + možnost jízdy
po vylodění.

Odjezd z Prahy* odpoledne –
Wien/Linz – Graz –
– Maribor – Zagreb, příjezd do Makarské
dopoledne. Nalodění, seznámení s lodí,
posádkou a pravidly plavby. Odpoledne
odplutí do Jelsy (ostrov Hvar).

ZÁPADNÍ CESTA

3. den/NE:

3. den/NE:

Denní cyklotrasy nabízejí velký výběr vzdáleností, povrchů i profilů.
Přeshraniční výjezd do Hercegoviny nás zavede do jiného světa. V závěru této
cesty můžeme dosáhnout nejvyššího bodu jadranského pobřeží. | 5 celých koloodnů + 1 den volnější + možnost po vylodění.

Na sklenku Pošipu ve vinařství Popić
v Lumbardě (Korčula - Jubilejní cesta) - VCh

Název této cesty připomíná naše dávné dvojité výročí
– 10. kololodní a 15. plavební sezóny Geotouru. Zavede
nás na civilizaci nejvzdálenější, magický ostrov Lastovo.
Tam i jinde odhalíte polozapomenuté osady a zátoky,
původní prales, staleté zvyky místních lidí i netušené
výhledy. Tato plavební cesta je ze všech našich ta nejpřírodnější: žádný ruch měst, jen malé líbezné přístavy
a přístávky – někdy jen pro naši loď.

okruh. Loď zůstává na místě.

Ráno odplutí do Makarské. Po snídani vylodění. Volno k procházce
(event.
projížďce),
koupání a prohlídce. Odpoledne/večer odjezd.

• Oběd, po obědě často ještě chvíli na místě (někdy se odpoledne kotví ještě
na jiném místě). Odplutí, plavba ca 1 – 2 hodiny.
• Večeře na lodi, zpravidla v 19 hodin. Nocleh v kajutách. Během noci je loď
vždy pevně vázána, nejčastěji u mola ve středu malebného přístavního
městečka.

Přeplavba do Makarské na závěr
(Sretan - Jižní cesta) - VCh

9. den/SO:

JIŽNÍ CESTA

od r. 2008

Projedete přírodní silničky a cestičky, které zůstanou zrakům běžného dovolenkáře navždy ukryté. Rozeklané a syrové
jižní pobřeží Hvaru a Lastova a jako protiklad bujná zeleň
Pelješce a úbočí Biokova. A podobně jako na Jižní, i zde si
můžete na závěr dát vrcholovou prémii. | 5 celých kolodnů +
1 den odpočinkový + možnost po vylodění.

• Vylodění kol. Po skupinkách nebo jednotlivě odjezd. Povrch, profil a vzdálenost je zpravidla možno přizpůsobit svému zaměření a momentální chuti,
včetně event. vykoupání v moři. Loď má někdy i mezipřistání během dne,
které umožní zkrácení trasy = nalodění znaveným anebo vylodění těm,
kteří chtějí jet na kole jen část.

Ráno odplutí do Korčuly (ostrov Korčula).
Korčula –
Vela Luka. Loď pluje podél ostrova do Vela Luky.

JUBILEJNÍ CESTA

Další info na webu:
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Doprava z Česka a zpět – viz ostatní cesty.
Přístav nalodění/vylodění – Makarska.

Martin a René v olivác
(Brač - Běholodní cesta) h
- VCh
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Verča na vrcholu Križina
(Vodice - Pátá cesta) - JD

É

S

V evropské premiéře vám představíme novou,
opět originální plavební kombinaci: LODILOĎ.
Název napoví: dáme LODI na LOĎ. Na horní palubě naší lodi s námi poplují mořské kajaky, které se
na velkou část dne stanou satelitními plavidly:
vylodí se s námi a po náležité instruktáži na nich
budeme pádlovat podél pestrého, členitého pobřeží, skrz průlivy, kolem ostrůvků i jeskyň v pobřežních útesech. Na chvíli třeba spočineme na jinak
nepřístupné plážce mezi skalami. Pak se zase
nalodíme zpět na mateřskou loď a odplujeme
dále, vstříc novým mořským scenériím.

STŘEDNÍ CESTA
JIŽNÍ CESTA
JUBILEJNÍ CESTA
ZÁPADNÍ CESTA
Měřítko
1 : 760 000

Seakayaking přináší do našeho aktivního poznávání Jadranu novou dimenzi. Vlastní silou proplujeme i tam, kam se naše mateřská loď nedostane.
A máme to z první ruky, náš kontakt s mořem
a pobřežím je bezprostřední a zasloužený.

KOLOLOĎ dozná drobných vylepšení, několika
nových možností pro jízdu na kole a nové aktualizace našich map. Po virové odmlce proběhne
i BĚHOLOĎ.
Pěknou plavbu rokem 2022 už bez písmen
řecké abecedy vám za GEOTOUR přeje

Pluj a pádluj

SL

10 km

KVARNERSKÁ CESTA

GEOTOUR•KOLOLOĎ•BIKEBOAT•BĚHOLOĎ JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMK Y.

LODILOĎ není jediná letošní novinka. KLASICKÉ
PLAVBY posilujeme o další satelitní plavidla, oblíbené paddleboardy, které leckterým z vás zpestří
čas kotvení během dne.

PÁTÁ CESTA

Na zádi při klidné přeplavbě
(Tvr
( di - Pátá cesta) - VCh

RK

Kapitán Hrvoje a šéfplavčík Ljub
o
(J
(Jerolim) - RK
K

J E RO L I M

NAVIGATOR

VCh

SRETAN

MB

Na koupačku v zátoce Mlaska
(Navigator - Objevitelská cesta) - AG

Jerolim je loď vyššího standardu postavená v roce 1954.

Délka lodi je 30 m, šířka 6,5 m, stěžně mají 17,5 m. Loď má tři paluby
a podpalubí. Salon je na hlavní palubě. Klimatizované kajuty třídy A+,
event. A (s vlastními sprchami a WC, 2lůžkové s dvojlůžkem, event.
3lůžkové s dvojlůžkem dole a třetím lůžkem nahoře) jsou na hlavní
i na horní palubě. Loď je vybavena pro pobyt až 34 osob. Posádku
tvoří kapitán, šéfkuchař, plavčík-stevard a šéfplavčík-strojník.
JEROLIM vám nabízí relativní POHODLÍ s nádechem mírného, avšak
nesnobského luxusu, volný výhled ze všech kajut i dobrou organizaci
palubních prostorů. Akční posádka „nema problema”. Jerolim je
pojmenován na počest kapitánova otce, který se jmenoval stejně.

Dobrosrdečný
kapitán Mate
te
(Sretan) - LSS

Navigator je loď vyššího standardu nově postavená v roce 2003.
N

D
Délka lodi je 31,5 m, šířka 7,2 m. Loď má tři paluby a podpalubí. Salon
je na hlavní palubě. Kajuty třídy A+ (s dvojlůžky anebo oddělenými
lůžky) a kajuty třídy A (3lůžkové – s dvojlůžkem dole a 3. lůžkem
nahoře) jsou na hlavní a horní palubě a v podpalubí. Všechny
kajuty mají vlastní sprchu, WC a klimatizaci. Loď je vybavena
pro pobyt až 42 osob. Posádku tvoří kapitán, šéfkuchař,
stevard, pomocný kuchař-plavčík a plavčík-strojník.
NAVIGATOR
R je POHODLNÁ a PROSTORNÁ loď. V originální kombinaci ocelového trupu
a kompletně dřevěné vestavby se snoubí soudobé s tradičním. Kajuty jsou prostorem i vybavením relativně velkorysé.
Váš oprávněný pocit uměřené noblesy podtrhnou i rafinované detaily, jako třeba koupací můstek na zádi lodi a slušný bar.

Sretan je loď postavená v roce 1900. Délka lodi je 24 m, šířka 6 m,

vyšší ze dvou stěžňů má 15 m. Loď má dvě paluby a podpalubí s 2lůžkovými
kajutami. Salon, sprchy a WC jsou na hlavní palubě. Loď je vybavena
pro pobyt 20ti osob. Posádku tvoří kapitán, kuchař(ka), plavčík-strojník
a plavčík-stevard.
SRETAN je AKČNÍ, PŘIZPŮSOBIVÝ a ÚTULNÝ. Na lodi Sretan mají
k sobě lidi blízko. Sretan je jmenný tvar přídavného jména „šťastný”,
tj. „šťasten”. Od roku 2018 je jeho domovským přístavem Sućuraj na Hvaru.

Tvrdi je loď z roku 1947. 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, 2lůžkové i 3lůžkové) jsou na hlavní palubě, kajuty
třídy B (jen 2lůžkové, bez oken) v podpalubí. Loď pojme
až 39 osob. Posádku tvoří kapitán, šéfkuchař(ka), lodní
inženýr-strojník, stevard-plavčík a plavčík-pomocník.
TVRDI má ELEGANTNÍ, nezaměnitelnou linii, je
EFEKTIVNÍ a FUNKČNÍ. Tato loď jako jediná z naší flotily
umožňuje společnou účast náročnějších i skromnějších
v různých třídách kajut. „Tvrdi (brod)” znamená v chorvatštině „tvrdá (loď)” – rozuměj odolná, silná. Tvrdi se vyslovuje tvrdě – [tvrdy]. Šikovní bratranci Miro a Ivan se ujali
lodi Tvrdi s plnou vervou a elánem v roce 2018 a daří se
jim služby i loď zdárně vylepšovat.

TVRDI

Cena

K1

29.4. – 8.5.

STŘEDNÍ

R

17 100,-

K2

29.4. – 8.5.

JIŽNÍ

J

18 900,-

K3

29.4. – 8.5.

PÁTÁ

K4

6.5. – 15.5.

K5

V

18 900,-

JUBILEJNÍ

T

16 100,-

6.5. – 15.5.

BĚHOLODNÍ **

R

17 100,-

K6

6.5. – 15.5.

STŘEDNÍ

K7

6.5. – 15.5.

ZÁPADNÍ

K8

13.5. – 22.5.

K9

13.5. – 22.5.

K10

13.5. – 22.5.

JUBILEJNÍ

K11

13.5. – 22.5.

K12
K13

Makarska – Primošten

J

18 900,-

V

18 900,-

STŘEDNÍ

T

17 900,-

JIŽNÍ

R

18 900,-

J

20 700,-

OBJEVITELSKÁ

Zadar – Rijeka

V

20 700,-

20.5. – 29.5.

KVARNERSKÁ

Rijeka – Zadar

V

21 400,-

27.5. – 5.6.

JIŽNÍ

T

19 100,-

Primošten – Zadar

K14

27.5. – 5.6.

ZÁPADNÍ

V

21 900,-

K15

3.6. – 12.6.

STŘEDNÍ

T

19 400,-

K16

3.6. – 12.6.

JUBILEJNÍ

J

22 200,-

K17

10.6. – 19.6.

JUBILEJNÍ

R

20 400,-

K18

10.6. – 19.6.

JIŽNÍ *

J

22 200,-

K19

19.8. – 28.8.

OBJEVITELSKÁ *

R

19 800,-

K20

26.8. – 4.9.

JIŽNÍ *

T

19 800,-

K21

9.9. – 18.9.

ZÁPADNÍ

Primošten – Zadar

T

19 800,-

Primošten – Zadar

J

22 600,-

Zadar – Zadar

T

19 800,-

V

22 600,-

Zadar – Primošten

9.9. – 18.9.

ZÁPADNÍ

16.9. – 25.9.

OBJEVITELSKÁ

K24

16.9. – 25.9.

JUBILEJNÍ

K25

23.9. – 2.10.

KVARNERSKÁ

Zadar – Rijeka

T

19 400,-

K26

23.9. – 2.10.

KVARNERSKÁ

Zadar – Rijeka

R

20 400,-

K27

23.9. – 2.10.

KVARNERSKÁ

Zadar – Rijeka

J

22 200,-

K28

30.9. – 9.10.

KVARNERSKÁ

Rijeka – Zadar

J

20 900,-

K29

30.9. – 9.10.

JIŽNÍ

V

20 900,-

K30

7.10. – 16.10.

ZÁPADNÍ

Zadar – Primošten

T

17 100,-

K31

7.10. – 16.10.

ZÁPADNÍ

Zadar – Primošten

R

18 100,-

24 HODIN LODILODI: příklad typického dne

K32

7.10. – 16.10.

ZÁPADNÍ

Zadar – Primošten

J

19 900,-

• Snídaně v 8 hodin, po snídani odplutí naší lodi s kajaky na horní palubě.

K33

7.10. – 16.10.

STŘEDNÍ

V

19 900,-

Nový, originální program: plavba naší lodí v kombinaci s pádlováním
na mořských kajacích. Seakayaking předchází teoretická i praktická
instruktáž, kterou podá odborný instruktor, jenž pluje s námi.
Program je tak zároveň základním kurzem seakayakingu v tom
nejlepším prostředí – v teplém moři s pestrým, členitým pobřežím.
Na mateřské lodi bude 6 –7 mořských kajaků, což každému zájemci
umožní zúčastnit se během týdne nejméně tří až čtyř vícehodinových výplaveb. Program je vhodný nejen pro pohybově nadané
začátečníky, ale i pro pokročilé mořské kajakáře. Kajakovou náplň
zajišťuje SEAKAYAK LIBEREC.

Sympatická posádka
s děk
kapitánem Matem ovně mávajícím
(Sretan) - VCh

Loď

K22

cesta) - VK
(Trstenik - Jižní
Tvrdi přiﬆává

Zoran ve svém hájemství (Sretan) - ZK

Plavební cesta

K23

SL
ZK

Mapa © Školska knjiga Zagreb 1993 & Geotour Praha 2022.
Foto © Veronika Chladová – VCh, Zdeněk Kukal – ZK, Radek Komanický – RK, Vendula Křoustková – VK,
Otakar Volejník – OV, Jan Duda – JD, Tereza Breburdová – TB, Lenka Soldátová – LS, Alan Gütl – AG,
Kateřina Vejvodová – KV, Miroslav Tušer – MT, Martin Fučík – MF, Michal Brůžek – MB, SEAKAYAK LIBEREC – SL,
Titul: Navigator u Supetru s autochtonním bračským kolařem – ZK.

Milí příznivci plaveb po Jadranu!
Po dvou těžkých virových letech si ceníme vaší
věrnosti vyjádřené velikým zájmem – pravda,
notně posíleným těmi z vás, kdo nemohli vyplout
předloni nebo loni na jaře.

Termín

• Zakotvení v klidné zátoce nebo v malém přístavu.
• Vylodění mořských kajaků a pádlování zájemců vedených instruktorem –
vyhlídkově podél členitého pobřeží, kolem ostrůvků, útesů, skrz průlivy
apod. Ostatní se můžou koupat, „šnorchlovat”, skákat do vody i z horní
paluby (pro výstup na loď jsou instalovány schůdky), event. paddleboardovat. V malém přístavu možnost vycházky, výstupu na nedalekou vyhlídku apod. Průvodce GEOTOURu dává tipy na další využití volného času.

N OV

INKA

• Oběd na naší lodi, event. pro kajakáře v některých dnech při delším
pádlování možnost obědového balíčku.
• Odpoledne/v podvečer zakotvení u mola, většinou v malebném přístavním
městečku.

S1

10.6. – 19.6.

JIŽNÍ *

J

22 200,-

S2

12.8. – 21.8.

JUBILEJNÍ ***

R

19 800,-

S3

19.8. – 28.8.

OBJEVITELSKÁ *

R

19 800,-

S4

26.8. – 4.9.

JIŽNÍ *

T

19 800,-

B1

6.5. – 15.5.

BĚHOLODNÍ **

R

17 100,-

• Večeře na lodi, zpravidla v 19 hodin.
• Nocleh v kajutách. Během noci je loď vždy pevně vázána. Výjimečně se
může na noc kotvit v přírodě, v klidné uzavřené zátoce.

L1

12.8. – 21.8.

JUBILEJNÍ ***

R

19 800,-

V CENĚ ZÁJEZDU JE U VŠECH PROGRAMŮ:
• 7-denní pobyt na tradiční lodi s posádkou
• Jednoduché turistické ubytování
• Průvodce GEOTOURu, který dbá na řádné
poskytnutí služeb a podává informace
• Doprava autobusem Praha – přístav a zpět
• Přístavní poplatky, obecní turistické poplatky,
mýtné a veškeré daně s poskytnutím
služeb spojené
• Zákonné pojištění záruky v důsledku úpadku
CK (Generali Česká pojišťovna)
• Naše podrobné mapy (papírové i digitální)
V CENĚ ZÁJEZDU JE NAVÍC:
KOLOLOĎ® a BĚHOLOĎ®
• Kololodní polopenze (7x snídaně, 7x večeře) –
kromě termínu K5 a B1, kdy je plná penze
(7x snídaně, 6x oběd, 7x večeře)
• Přeprava 1 jízdního kola/os. Praha – přístav
a zpět a na palubě lodi
KLASICKÉ PLAVBY a LODILOĎ
• Plná penze na lodi
(7x snídaně, 6x oběd, 7x večeře)
• Možnost využití paddleboardů
• U LODILODI navíc: seakayaking
V ceně zájezdu NENÍ zejména pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za způsobenou
škodu, pojištění pro případ odstoupení od smlouvy
o zájezdu (storna), nápoje (kromě čaje nebo kávy
k snídani a vody k hlavnímu jídlu), vstupné do přírodních rezervací a do památkových objektů, osobní
náklady spojené s plněním protivirových opatření.
– vyhraněná odnož
kololodi zaměřená na jízdu na horském kole
v terénu (mimo asfalt)
– kololoď s výkladem
i v angličtině; další info na bikeboat.com
Plavby označené hvězdičkami jsou kombinované –
dva programy na jedné lodi:
* – KOLOLOĎ + KLASICKÁ PLAVBA
** – BĚHOLOĎ + KOLOLOĎ
*** – LODILOĎ + KLASICKÁ PLAVBA
– výhradně v termínech takto označených
je po dohodě možnost vlastní dopravy se
slevou 3 000 Kč/os.+kolo; parkoviště pro
vaše auto po dobu plavby v místě nalodění
lze doporučit (platba na místě v kunách)
R – SRETAN – kajuty třídy B
T – TVRDI – kajuty třídy B (bez příplatku),
možnost objednávky kajuty třídy A
s příplatkem 2 300 Kč/os./zájezd
J – JEROLIM – loď vyššího standardu, klimatizované kajuty třídy A (3lůžkové), A+ (2lůžkové)
V – NAVIGATOR – loď vyššího standardu,
klimatizované kajuty třídy A (3lůžkové),
A+ (2 a 3lůžkové)
TŘÍDA KAJUT JE OZNAČENA PÍSMENEM:
B: 2lůžkové kajuty s palandami (patrovými lůžky)
jsou v podpalubí, mají malé umyvadlo; sprchy a WC
jsou společné, na hlavní palubě
A: 2lůžkové kajuty s palandami nebo 3lůžkové kajuty
(s lůžky ve více úrovních), s vlastní sprchou a WC
A+: kajuty se dvěma či třemi lůžky v jedné úrovni
(s dvoulůžky nebo oddělenými lůžky), s vlastní
sprchou a WC
Dětská sleva pro děti do 12 let (dovršených
v okamžiku nalodění) je 2 000 Kč/dítě
v doprovodu 1 osoby platící plnou cenu.
Přeprava elektrokola (místo jízdního kola bez
motoru) je za příplatek 1 300 Kč.
Ve veřejných prostorách lodi není povolena
konzumace nápojů pořízených mimo lodní bar.

toce Blace
Sretan hodil kotvu v zá - Vch
(Pelješac - Jubilejní cesta)

ŠEŘÍKOVÁ 10
118 00 PRAHA 1 – MALÁ STRANA
ČESKO • CZECHIA • ČEŠKA
PO 12 – 18 • ČT 10 – 16
GEOTOUR@GEOTOUR.CZ
WWW.GEOTOUR.CZ
TEL. +420 2573 12345
Společnost GEOTOUR s.r.o. je vedena
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zákazník povinen uhradit v případě, že za sebe do 5. dne od odhlášení
nezajistí jinou (náhradní) osobu, 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.
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 o zájezdu (storna).

V člunu tentokrát na kopci - u konoby Kod
Kučera (Hvar - Objevitelská cesta) - MT
Potvrzením rezervace je záloha ve výši 5 000 Kč/os. splatná po potvrzení smlouvy o zájezdu. Doplatek ceny zájezdu je splatný do 4 týdnů
před odjezdem. V případě přihlášení 4 týdny před odjezdem a méně
je cena zájezdu splatná najednou.

Na základě mezistátních dohod je na tzv. Evropský průkaz zdravotního
pojištění poskytnuta občanům Česka v zemích EU včetně Chorvatska
neodkladná zdravotní péče ve stejném rozsahu a za stejných podmínek
jako místním občanům; tyto dohody však nezajišťují repatriaci, karanténu a nepokrývají finanční náklady na případnou spoluúčast při ošetření.
Účastník musí být vybaven cestovním pasem nebo občanským průkazem s platností po dobu trvání zájezdu. Doporučená platnost však je
nejméně 3 měsíce od začátku zájezdu.
CK může změnit údaje v této nabídce pouze v nezbytných případech;
tehdy je povinna o změně zákazníka včas informovat.

