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KRÁSY SEVERNÍ DALMÁCIE 
 

 úchvatná příroda pohoří Velebit 
 ubytování u moře s bohatou polopenzí a nápoji bez omezení v ceně 
 lze zvolit i jako pobytově-poznávací zájezd s lehčí turistikou a výlety dle výběru  

 
Termín: 9. 9. – 17. 9. 2023 

 

Cena: 13 990,- Kč ***                                                            

          15 290,- Kč **** 

 

PROGRAM:  

1. den: odjezd z Plzně v 19.00 hod. (z Prahy v 17.30 hod.), tranzit Rakouskem a Slovinskem. 

2. den: ráno příjezd do oblasti přírodního parku Střední Velebit. Z horské osady Baške 

Oštarije (920 m) turistická varianta do oblasti Ljubičko brdo (1320 m) – Dabarski kukovi, případně 

do oblasti Veliki Sadikovac (1286 m) nebo zvolit lehčí variantu - procházku k vyhlídkovému památníku 

Kubus. V podvečer příjezd do Zaton Holiday Resort, ubytování, večeře, nocleh. 

3. den: celodenní volno u moře, relaxace v areálu bazénů a vířivek. Individuálně procházka do 

historického městečka Nin, kde se zachovaly zbytky římského chrámu a kde se nachází kostel sv. 

Kříže, který je nejmenší katedrálou na světě, více zde. Možnost relaxace v Ninské laguně s léčivým 

černým bahnem a na vyhlášené Královnině písečné pláži, patřící mezi TOP10 pláží v Chorvatsku.  

4. den: turistika v kaňonu řeky Krupa. Z vesnice Golubič sestoupíme do kaňonu řeky Krupa k 

unikátnímu Kudinu mostu, možnost koupání pod vodopády. 

5. den: nejprve zastávka u známého Maslenického mostu, další zastávka bude na dech beroucí 

vyhlídce „Pueblo“ nad kaňonem řeky Zrmanja. Přejezd busem do úžasné horské scenérie Tulove 

Grede v přírodním parku Jižní Velebit (860 m), zde turistika v nedotčené přírodě a kultovní lokalitě 

natáčení filmových mayovek.  

6. den: busem na ostrov Pag, ostrov soli, sýrů, jehněčího masa a krajky, zastávka s vyhlídkou u 

Paški most. Zastávka v turistickém letovisku Novalja, přejezd do městečka Pag, cestou v sýrárně 

ochutnávka vyhlášeného Pažského sýru s možností nákupu. V městečku Pag prohlídka starého 

centra a volno ke koupání, případně možnost kratší turistiky. V podvečer odjezd busem do Zaton 

Holiday Resort. 

7. den: turistika v národním parku Velika Paklenica. Možnost výstupu k jeskyni Manita peć 

s bohatou krasovou výzdobou, nebo prohlídka návštěvnického centra „Podzemní město“, které bylo 

vybudováno ve skalách kaňonu z bývalého bunkru.  

8. den: po snídani ukončení ubytování, celodenní volno v areálu Zaton. V podvečer odjezd 

do Zadaru (UNESCO), prohlédnete si historické centrum, na nábřeží posedíte u Mořských varhan a 

po západu slunce si užijete atrakci Pozdrav Slunci. Večer odjezd do ČR. 

9. den: předpokládaný příjezd do 11.00 hod. 

 

Ubytování: Zaton Holiday Resort (www.zaton.hr), rozkládá se podél písečné pláže v nádherném 

parkovém prostředí s bazény a vířivkami zdarma. Naše studia***/**** jsou vybavena kuchyňským 

koutem, příslušenstvím, SAT TV, WiFi zdarma. 

 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), 6 nocí v 

prázdninovém resortu Zaton – 2lůžková studia s kuchyňkou a příslušenstvím (na vyžádání 3 až 

4lůžkové apartmány), 6x bohatou polopenzi formou bufetu (nápoje při večeři v ceně a bez 

omezení – pivo, víno, nealko nápoje), služby průvodce. 

 

Příplatky: pobytová taxa dospělý 8,- EUR (platba na místě), cestovní pojištění vč. storna + 468,- Kč. 

 

Sleva: dítě 5-12 let se dvěma dospělými na pokoji – sleva 3 300,- Kč (dítě do 5 let sleva na vyžádání). 

 
pokračování 2. list 

https://www.solananin.hr/hr/o-nama/nin/
https://www.zaton.hr/en/
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Doporučená částka na vstupy: přírodní park Velebit 5,- EUR, NP Velika Paklenica 8,- EUR, Manita 

peč 4,- EUR, Podzemní město Paklenice 4,- EUR. 

 

Odjezdová místa:  

Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase Nepomuk, České Budějovice a Dolní Dvořiště. 

                       

      
 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

       
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

       


