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Po stopách Vinnetoua a Old Shatterhanda 3 
 
Vydejte se s námi na další putování po místech, kde se natáčely známé filmy o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. V našem třetím 
pokračování navštívíte kultovní lokace, známá i méně známá místa z předchozích putování a také tři lokality nové -  oblast 
slovinské Postojny, průsmyk Prežid a Radmanove Mlinice u Omiše. Vydáte se nově do míst, kde proběhl boj s medvědem, k místu 
filmového vstupu do jeskyně Assiniboinů, navštívíte přírodní park s jeskyní, kde Vinnetou spolu s Assiniboiny podplouvá osvobodit 
Ribannu, navštívíte i méně známé filmové lokace v průsmyku Prežid, ale také se s námi podíváte i k pueblu Apačů, do Roswellu, ke 
studánce Hbitého pantera a v závěru si zavzpomínáme na své dětství na místě, kde Vinnetou tušil svoji smrt. Celý den navíc si 
budete užívat moře a relaxaci v areálu Zaton.  
      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: 18. 9. - 24. 9. 2023 

 

Cena: 10 590,- Kč (účastníci Po stopách… 2020 až 2022 cena 9 990,- Kč)     

 

PROGRAM ZÁJEZDU:  

1. den: odjezd z Plzně v 19.30 hod. (Praha ve 20.30 hod., Brno ve 23.30 hod.), přes Rakousko do 

Slovinska. 

2. den: v ranních hodinách navštívíme lokaci Javorník, místo kde Vinnetou zachraňuje Ribannu ze 

spárů medvěda v úvodu dílu Vinnetou II Rudý gentleman. Krátce přejedeme do malebného krasového 

údolí Rakov Škocjan, sestoupíme na dno propasti a během procházky v kaňonu krasové říčky Rakov 

se skalními mosty a jeskyněmi najdeme místa natáčení z Vinnetou II a Old Surehand. Náčelník Tah-ša-

tunga ví, jak vpadnout Forresterovi do zad! Která bledá tvář se odváží zopakovat scénu, jak Vinnetou 

s Assiniboiny leze do vody a podplovají do jeskyně, aby zachránili Ribannu? Přejezd do Chorvatska, 

ubytování v oblíbeném Zaton Holiday Resort poblíž Zadaru. 

3. den: přejedeme do lokace Prežid, kde se natáčely úvodní scény z filmu Vinnetou a míšenka 

Apanači. Dobrému zraku zkušeného zálesáka neunikne Manitouův ukazovák a např. i místo filmové 

zlaté žíly. Pomalu se naladíme na vrchol zájezdu, návštěvu kultovní lokality Nugget-tsil v oblasti 

Tulove Grede. Zde budeme mít několik možností strávit odpoledne: buď výšlapem do skalního sedla, 

kam Vinnetoua zahnala Rollinsova banda a zachránil ho Old Shatterhand se svojí henryovkou, nebo je 

možné navštívit kráter s ukrytým zlatem Apačů, kde umírají Nšo-či, její otec Inču-čuna, po pádu ze 

skály také padouch Santer a následně navštívit i louku s hroby, kde mají svůj filmový hrob Nšo-či a její 

otec Inču-čuna. Případně můžete navštívit vzdálenější Zelenou louku, místo smrti Vinnetoua a v krásné 

horské přírodě poznat mnoho dalších filmových míst. Při západu slunce si připomeneme závěrečné 

filmové scény Vinnetou I a Vinnetou - Poslední výstřel v lokaci Rovanjska. 

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. 

5. den: vydáme se na jih, přejezd si zpestříme filmem Vinnetou II, dopoledne nás čekají Radmanove 

Mlinice na řece Cetina. Budeme společně hledat vchod do tajné jeskyně Assiniboinů a jako proradný 

Luka v jednom kuse počítat každý krok až do čísla 820. Věřme, že i nás bude hřát slunce do pravého 

ucha! Podaří se nám najít Old Shatterhandův kámen, odkud volal na Forrestera, že jeden soumar 

kulhá? Těšte se na správné dobrodružství! Přejezd do oblasti měsíční krajiny Suho Polje, zde 

navštívíme Vrliku, najdeme zde studánku Hbitého pantera a místo, kde Vinnetou a Old Shatterhand 

nalezli tělo mrtvého kovboje z Vinnetoua - Poslední výstřel. Den si zpestříme nefilmovou zastávkou u 

nejstaršího chorvatského kostela a u pramenů řeky Cetina zde, kde si naše „kolona přistěhovalců“ 

krátce odpočine a doplní zásoby pitné vody. Přejezd na ubytování poblíž lokace Roški slap. 

 

(pokračování 2. strana) 

 

https://www.turistickeprice.hr/cs/Impozantn%C3%AD-pohledy-oka-Zem%C4%9B-b%C4%9Bhem-okam%C5%BEiku-z%C3%ADsk%C3%A1vaj%C3%AD-tis%C3%ADce-lajk%C5%AF-na-soci%C3%A1ln%C3%ADch-s%C3%ADt%C3%ADch-a-p%C5%99itahuj%C3%AD-pozornost-turist%C5%AF-z-cel%C3%A9ho-sv%C4%9Bta/
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6. den:  dopoledne strávíme v NP Krka u Roški slapu, kde se kromě mnoha jiných scén natáčel 

noční tábor Apačů s rozhovorem Old Shatterhanda a Nšo-či. Přejezd k nejkrásnějšímu vodopádu na 

řece Krka Manojlovački slapu, nejprve nás čeká loučka, kde Santer v úvodu dílu Vinnetoua I přepadl 

Černého orla, pak i vyhlídka na vodopád. Další zastávkou bude místo, kde stával Roswell a u Bribirske 

Mostine se krátce zastavíme na místě, kde Old Shatterhand s kolonou GWR potkal Sama Hawkense a 

jeho přátele ve Vinnetou I. Závěr dne prožijeme v Drage, v místě, kde Vinnetou předpovídá svou 

smrt. 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 10.00 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. 4. noc v programu zájezdu je ubytování v penzionu v oblasti Roški slap (2 lůžkové pokoje 

s příslušenstvím a s možností přistýlek). 

 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), 3 noci v 

komplexu Zaton - 2lůžková studia s přísl. (na vyžádání 3 až 4 lůžk. apt.), 3x bohatou polopenzi formou 

bufetu (nápoje při večeři v ceně a bez omezení - pivo, víno, nealko nápoje), 1 noc se snídaní 

v penzionu (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím a s možností přistýlek), služby průvodce a odborného 

průvodce. 

 
Příplatek: 1lůžkový pokoj + 2 440,- Kč, cestovní pojištění vč. storna + 364,- Kč. 

 

Sleva: dítě do 12 let - sleva 2 900,- Kč (se dvěma dospělými osobami na pokoji). 

 

Doporučená částka na vstupy a pobytové taxy:  20 EUR. 

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

   

          
                           

https://www.zaton.hr/en/

