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Po stopách Vinnetoua a Old Shatterhanda 1 
 

Pojeďte s námi do míst, kde na úžasné vyhlídce na vlnící se Rio Pecos stávalo pueblo kmene Apačů, kde nocovali Cornelovi 
trampové nebo kde Vinnetou vlákal do pasti Utahy. Projdete se kultovní krajinou natáčení v oblasti pohoří jižního Velebitu, 
navštívíte jeskyni s pokladem u Stříbrného jezera a řadu dalších míst. Během tohoto zájezdu máte za doprovodu průvodce 
jedinečnou možnost navštívit méně známá i nejznámější místa natáčení slavných mayovek, která zároveň patří k nejkrásnějším 
oblastem v celém Chorvatsku. Navíc celý den si budete užívat moře a relaxaci v areálu Zaton a zažijete kouzlo večerního Zadaru.  
      Ve spolupráci s Janem Machálkem (boskovickým hercem Mr. Jonesem) a dlouholetými odbornými spolupracovníky (Dr. Janem 
Kotenem, karlmay.cz, Věrkou Průšovou, fb Vinnetou Pierre Brice, Zvonimirem ze Starigradu a dalšími spolupracovníky a 
„skalními“ fanoušky filmových mayovek) jsme pro vás připravili další putování na filmová místa, která si zachovala i po letech 
svoji nezaměnitelnou atmosféru. 

 

Termín: 22. 5. – 28. 5. 2023 

 

Cena: 10 320,- Kč (účastníci Po stopách… 2020 až 2022 cena 9 700,- Kč)     

 

PROGRAM ZÁJEZDU:  

1. den: odjezd z Plzně v 18.00 hod. (Praha v 19.00 hod., Brno ve 22.00 hod.), přes Rakousko, 

Slovinsko do Chorvatska. 

2. den: ráno příjezd do NP Paklenica, který je součástí pohoří Velebit a který fanoušci mayovek znají 

zejména jako kaňon Duchů. Během prohlídky parku s nedotčenou přírodou uvidíte El Doro, známé 

paklenické mlýny a mnoho dalších míst z natáčení a krásnou přírodu. Krátce navštívíme Starigrad, 

kde byl v 60. letech ubytován filmový štáb (dnes Muzeum Vinnetoua a Old Shatterhanda). Odpoledne 

ubytování v oblíbeném Zaton Holiday Resort poblíž Zadaru, volno u moře, nocleh. 

3. den: vydáme se na jih, prohlídka Trogiru (UNESCO), města, které se během natáčení filmu 

Vinnetou – Poslední výstřel změnilo na Santa Fé. Dalším cílem bude NP Krka, kde se vydáte ke 

klenotu celé oblasti, k vodopádům Skradinski buk. Kromě krásné přírody se octnete na místě, kde 

vzniklo mnoho filmových scén, např. Sam Hawkens a Myší ocásek, Old Shatterhand a Nšo-či, loviště 

ryb Osagů, misie Bílé holubice.  

4. den: volný den, odpočinek u moře, relaxace v bazénech luxusního resortu Zaton, individuálně 

procházka do historického městečka Nin, možnost relaxace v Ninské laguně s léčivým černým 

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

výlet do nedalekého Zadaru (UNESCO), prohlédnete si historické centrum, na nábřeží posedíte u 

Mořských varhan a po západu slunce si užijete atrakci Pozdrav Slunci. 

5. den: nejprve se zastavíme na jednom z nejúchvatnějších míst filmových záběrů – na planině nad 

Zrmanjou, kde stávalo pueblo Apačů a odkud si vychutnáte pohled na filmové Rio Pecos. Dále vás 

bude čekat zlatý hřeb putování za filmovými mayovkami, turistika v kultovní lokalitě natáčení v oblasti 

vrcholu Tulove Grede (Nugget-tsil). Zde na Louce s hroby uvidíte místo, kde mají svůj filmový hrob 

Nšo-či a její otec Inču-čuna, navštívíte Zelenou louku, kde zemřel Vinnetou a cestou i další známá 

filmová místa. 

6. den: dopoledne výlet lodí do kaňonu řeky Zrmanji, do míst, kde se natáčel např. souboj Old 

Shatterhanda a Inču-čuny. Po poledni přejezd do NP Plitvická jezera, kde mimo jiné navštívíte asi 

nejslavnější symbol mayovek, Stříbrné jezero a jeskyni s pokladem. Po západu slunce nás už bohužel 

bude čekat návrat z nádherného světa příběhů Vinnetoua a Old Shatterhanda do reality. 

7. den: předpokládaný příjezd přes Brno a Prahu do Plzně v 9.00 hod. 

 

Ubytování: Zaton Holiday Resort, více zde, komplex se rozkládá podél písečné pláže v nádherném 

parkovém prostředí. Studia*** jsou vybavena kuchyňským koutem, příslušenstvím, SAT TV, WiFi 

zdarma. 

  

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), 4 noci v 

komplexu Zaton u moře, 2lůžková studia s příslušenstvím (na vyžádání 3 až 4lůžk. apt.), 4x bohatou 

polopenzi formou bufetu (nápoje při večeři v ceně a bez omezení - pivo, víno, nealko nápoje), služby 

průvodce a odborného průvodce. 

(pokračování 2. strana) 

https://www.zaton.hr/en/
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Příplatek: 1lůžkový pokoj + 2 440,- Kč, cestovní pojištění vč. storna + 364,- Kč. 

 

Sleva: dítě do 12 let – sleva 3 850,- Kč (se dvěma dospělými osobami na pokoji). 

 

Doporučená částka na vstupy, loď a pobytovou taxu: 80 EUR. 

 

Odjezdová místa: na trase Plzeň, Praha, Brno, Mikulov, Vídeň. 

 

     

  
     


