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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 

ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 
 

CHORVÁTSKO  -  NÁRODNÉ  PARKY , PAMIATKY  
A  JADRANSKÉ  MORE 

     
Spoznajme jedinečné prírodné krásy Národných parkov Chorvátska  - Plitvické jazerá, Krka, Kornati 

a historické pamiatky Záhrebu a Šibenika  

TERMÍN: 14.-17./18.6.2018 
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 195 € 
V cene je zahrnuté: doprava autobusom, 3x ubytovanie, bufetové raňajky, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky, večere, pobytová taxa, cestovné poistenie 

 PROGRAM: 
1.deň: odchod z Martina o 0,10 hod., zo Žiliny o 0,40 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Tranzit  cez Maďarsko s 

pravidelnými bezpečnostnými a hygienickými prestávkami. Ráno príchod do starobylého Záhrebu, hlavného mesta 

Chorvátska s tajuplnou históriou, výnimočnými historickými pamiatkami, romantickými a elegantnými promenádami, 

modernou architektúrou, prehliadka – Gornji grad s Palácom bánov, kostol sv. Marka, Veža Lotrščak. Odchod na uby-

tovanie v letovisku pri mori, osobné voľno, kúpanie, možnosť večere. 
 

2.deň: raňajky, výlet do Národného parku Krka s preslávenými vodopádmi, kaskádami, jazierkami. Možnosť výletu lo-

ďou na ostrovček Visovac, ktorý leží uprostred rovnomenného jazera, obklopený prekrásnou prírodou, so starobylým 

františkánskym kláštorom, kde sa nachádza jeden z troch exemplárov skvostne ilustrovaných Ezopových bájok. Ďalej 

vodopád Skradinski buk, tu rieka vytvára nádherné terasovité kaskády, na úseku 400 m padá do hĺbky 45 m /možnosť 

kúpania/. Odchod do historického Šibeniku, prehliadka – mimoriadne cenná katedrála sv. Jakuba /pamiatka Unesco/, 

hlavné námestie, protiturecká pevnosť sv. Michala..., návrat na hotel, kúpanie, možnosť večere.  

 

3.deň: raňajky, celodenný výlet loďou k súostroviu Národného parku Kornati, s prevažne vyprahnutými neobývateľný-

mi ostrovčekmi, útesmi, ktoré kontrastujú s blankytne modrým morom, červené koraly, mušle, nezabudnuteľné prírod-  

né scenérie. Plavba s ochutnávkou miestnych špecialít, kúpanie. Návrat na hotel, možnosť večere. 

  

4.deň: raňajky, odchod do Národného parku Plitvické jazerá /pamiatka Unesco/, s romantickou nádherou terasovitých 

tyrkysových jazier a burácajúcich vodopádov, ktoré patria k najkrajším prírodným výtvorom v Európe. V ich úchvat-

ných scenériách sa natáčali aj dobrodružné scény filmu Winnetou.   

Odchod na Slovensko 

 

5.deň: príchod na Slovensko v ranných hodinách. 
 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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