
Tipy na výlet 

PoloPONORKA Biograd na Moru 

PoloPONORKA BG 000000 je plavidlo, které připomíná svým zevnějškem ponorku: má typickou 

„věž“, vnější kormidla, zaoblený tvar trupu. Rozdíl je v tom, že ta naše se pod hladinu nepotápí. Má 

podvodní kabinu s nerozbitnými okny, ze které turisté mohou pozorovat krásy říše pod mořskou 

hladinou. Na celé planetě je v současnosti asi 55 podobných plavidel. 

Naše poloPONORKA má největší plochu oken, je dostatečně malá, aby se s ní dalo snadno 

manévrovat, proto je pro prohlídku mořského dna ideální (kabina je 1,5 m pod mořskou hladinou). 

Při každé projížďce uvidíte něco nového, protože kotvíme na různých místech a nejsme vázáni k 

pobřeží.  

PoloPONORKA pluje rychlostí 1–2 uzly. Tato rychlost umožňuje pozorovat všechny detaily mořského 

dna a přitom nevyplašit mořské živočichy. Během jízdy uvidíte: různé druhy mořských ryb, ježky, 

hvězdice, medúzy, mušle a nespočet trav a řas. Po dobu plavby můžete sledovat výklad o dějinách 

Pašmanského kanálu a o životě pod hladinou prokládaný příjemnými zvuky moře. U každého sedadla 

najdete letáček se základními informacemi a fotografiemi mořských živočichů pro lehčí orientaci.  

Samotný vstup na loď je jednoduchý. Jediné, co musíte udělat, abyste mohli zažít trochu 

dobrodružství, je sestoupit po několika schodech do naší podvodní kabiny, což je úkon, který 

zvládnou i prarodiče. Nezapomněli jsme ani na nejmenší, kteří mořské tvory a jejich svět uvidí možná 

poprvé v životě. Dveře na palubu jsou stále otevřené, takže můžete kdykoli vystavit tváře slunci a 

mořskému větru. Nezapomeňte na fotoaparáty. 

Natočte si svůj zážitek kamerou a ukažte jej doma svým přátelům. PoloPONORKOU se můžete svézt 

několikrát denně – 18x z Biogradu a 15x ze Sv. Filipa I Jakova. Všechna sedadla jsou u oken a nabízejí 

jedinečný výhled. Maximální počet cestujících je 12, tak neváhejte a zarezervujte si místa!!! 

 

 

 



Ceník 

Odjezd  Den  Čas  Doprava Odjezdové místo 

Cena 

Dospělý 
 

EU HRK   

Biograd na moru Každý den Po domluvě Lodí  Z molu v centru města  12,‐ 80,‐     

Sv. Filip i Jakov  Každý den po do  Lodí  Z molu v centru vesnice 12,‐ 80,‐     

Poznámka 

Rodinný balíček ‐ 3 +1 zdarma, pokud alespoň jedno dítě je mladší 12 let.  

 

Historická města Split + Trogir 
Město Split se nachází na poloostrově v sousedství historických osídlení. Projdeme se 
Diokleciánovým palácem ze 4.st. až do antických sklepů Peristylu, římských chrámů, 
dnešních křesťanských, katedrály, křtitelnice a potom až do známe Zlaté brány. Po prohlídce 
Splitu a individuálního volna pokračujeme autobusem do Trogiru, městečka na seznamu 
památek UNESCO. Trogir vznikl na místě řecké osady Tragurion. Ve městě je mnoho 
památek, které jsou svědci jeho bohaté historie. Relief s bohem příznivého okamžiku - Kairos 
se nachází v benediktinském klášteře u kostela sv. Nikoly u Mořské brány. V klášteře je 
krásná výstava, která nese jméno Kairos.  

Fotografie Historická města Split + Trogir 



 

 

Ceník	

Odjezd  Den  Čas Doprava  Odjezdové místo 

Cena 

Dospělý 
Děti 5 ‐ 12 

let 

EU  HRK  EU  HRK

Petrčane  Pá  07:35 Bus  Závora před hotelem Pinija  40,‐ 300,‐  20,‐  150,‐

Zadar  Pá  08:00 Bus  Autob. zastávka před hot. Funimation 40,‐ 300,‐  20,‐  150,‐



Bibinje  Pá  08:10 Bus  Autobus. zastávka na magistrále 40,‐ 300,‐  20,‐  150,‐

Sukošan  Pá  08:20 Bus 
Autobus. zastávka na magistrále u kempu 

Malenica 
40,‐ 300,‐  20,‐  150,‐

Turanj  Pá  08:35 Bus  Autobus. zastávka na magistrále 40,‐ 300,‐  20,‐  150,‐

Sv. Filip i Jakov  Pá  08:40 Bus  Autobus. zastávka na magistrále 40,‐ 300,‐  20,‐  150,‐

Sv. Filip i Jakov  Pá  08:45 Bus  Na magistrále u hot. Margarita Maris 40,‐ 300,‐  20,‐  150,‐

Biograd na 

moru 
Pá  08:50 Bus  Parkoviště před hotelem Albamaris  40,‐ 300,‐  20,‐  150,‐

Biograd na 

moru 
Pá  08:55 Bus  Autobusové nádraží v centru  40,‐ 300,‐  20,‐  150,‐

Pakoštane  Pá  09:05 Bus  Autobus. zastávka u kruhového objezdu 40,‐ 300,‐  20,‐  150,‐

Poznámka	

Cena zahrnuje: převoz autobusem, vstup do národního parku, průvodce, oběd. Děti 0-4,99 let 
zdarma bez nároku na sedadlo. 

 

Zadar a jeho okoli 
V nejstarších dobách se město Zadar nazývalo Lader, později Diadora, ne se také užívalo také 
italského názvu Zara. V Zadaru naleznete řadu pozůstatků z dob římské vlády, a to hlavně 
části opevnění, z nichž však byla většina zbořena za dob rakouské nadvlády. Zachovalo 
římské fórum, chrám a bazilika a mnoho kostelů a klášterů ze středověku. V 9. st. př. n. l. byl 
Zadar osídlen ilyrským kmenem Liburnů. V dobách těsně před přelomem našeho letopočtu 
Zadar připadl do správy Římské říše, kde však měl svojí autonomii. Po pádu západořímské 
říše se stal centrem Dalmátské provincie ve Východořímské (Byzantské) říši a sídlem jejího 
správce. Po vpádu Slovanů do Dalmácie přetrval Zadar pod správou Byzance a stal se jedním 
z center zbývající latinské populace. Byzantská říše v oblasti postupně ztrácela vliv a o 
strategicky významné město usilovala Benátská republika. Než dosáhla na trvalo svého cíle, 
město se osamostatnilo a na začátku 11. století sem pronikli sem Chorvaté, kteří Zadar s 
přestávkami ovládali. Slované potomkům římských měšťanů v Dalmácii říkali Latini. Později 
ve 12. století válčil Zadar častokrát s Benátkami, po několika útocích ale prohrál a byl 
vypleněn vojsky Benátek a čtvrté křížové výpravy. Následovalo několik povstání, ale stejně 
došlo k připojení Zadaru pod uherskou vládu. Ta ho o několik století později prodala zpět 
Benátčanům. Nová benátská vláda zrušila městu jeho autonomii, což vedlo ke stagnaci. Po 
pádu Benátské republiky na konci 18. století připadl pod správu Rakouska, později pod 
správu Rakouska-Uherska. Po první světové válce se roku 1920 stal podle Rapallské smlouvy 



součástí Itálie. Za druhé světové války byl jako důležitá fašistická pevnost mnohokrát 
bombardován britským a americkým letectvem. Po osvobození roku 1944 byl Zadar v rámci 
Chorvatska začleněn do Jugoslávie. Po válce se stalo město turistickým centrem. To však 
trvalo ale jen do balkánské války v roce 1991, kdy byl ostřelován Jugoslávskou lidovou 
armádou, která dva roky obléhala město. Po prohlídce města Zadar následuje odjed směrem k 
Biogradu a Vranskému jezeru - největšímu v Chorvatsku. Poté navštívím Benkovac, hlavní 
město Rovnih Kotara. Výlet ukončíme ve vesničce Prkos tradiční večeří s dobrým vínem.  

Fotografie Zadar a jeho okoli 

 

 

 

Večerní panoramatická plavba lodí do 
Zadaru 
Proveďte večerní hodiny plavbou z Biogradu na Moru do starobylého města Zadar. Užívejte 
při nezapomenutelném západu slunce v doprovodu zvuků dalmatinských písní s kapkou 
domácí rakije. Jedno a půl hodinová jízda skrz Pašmanský kanál a poté Zadarským kanálem 
končí na molu starobylého poloostrova v Zadaru přímo na zadarské rivě. Před tím než začnete 
s procházkou skrz uličky města navštívíte "mořské varhany" a "pozdrav slunci" - jedinečnou 
světovou atrakci. Poté se 2 i půl hodiny můžete věnovat krásám města a nákupu suvenýrů. 
Cestou zpět máte možnost vidět osvícené pobřeží a cca půl hodiny před půlnocí se vrátíte do 
Biogradu! 

Fotografie Večerní panoramatická plavba lodí do Zadaru 



 

Ceník	

Odjezd  Den  Čas  Doprava Odjezdové místo 

Cena 

Dospělý 
Děti 6 ‐ 12 

let 

EU  HRK  EU  HRK

Biograd na 

moru 

Po 

domluvě 

Po 

domluvě 
Bus 

Parkoviště před hotelem 

Albamaris 
48,‐ 354,‐  24,‐  177,‐

Biograd na 

moru 

Po 

domluvě 

Po 

domluvě 
Bus  Autobusové nádraží v centru 48,‐ 354,‐  24,‐  177,‐

 

 



Vrgáda - ostrov robinsonů 
Ostrov Vrgáda je vzdálen od pevniny 2,5 nautických mil. S Pakoštane je spojen pomocí 
místní lodní linky, která vozí návštěvníky na krásný ostrov plný mediteránské přírody. Borové 
lesy, překrásné zátoky s písčitými nebo oblázkovými plážemi s průzračně čistým mořem 
nabízejí jedinečný zážitek z koupání a odpočinku. To vše může v člověku z velkoměsta 
probudit pociti moderního Robinsona. Vrgáda se svým prostředím se stává klidným místem 
za osvěžující odpočinek v nedotknuté přírodě.  

Fotografie Vrgáda - ostrov robinsonů 

 

 

Ceník	

Odjezd  Den  Čas  Doprava Odjezdové místo 

Cena 

Dospělý 
Děti 5 ‐ 10 

let 

EU  HRK  EU  HRK

Sv. Filip i Jakov 
Každý 

den 
09:30 Lodí 

Z mola v centru města Sv. Filip a 

Jakov 
23,‐ 170,‐  11.5,‐ 85,‐

Biograd na 

moru 

Každý 

den 
10:00 Lodí  Z mola v centru města  23,‐ 170,‐  11.5,‐ 85,‐

 

Poznámka	

Celodenní výlet zahrnuje: oběd (ryba, zelný salát, chléb), nápoje (víno, štávu, vodu, rakiji 
jako přípitek). S sebou nutné: plavky, ručník, ochr. krém, fotoaparát. Děti 0-4,99 let zdarma.  

 

 



Národní Park Paklenica 
Národní park Paklenice se nachází na jižní straně největšího chorvatského pohoří Velebit. Byl 
založen v roce 1949 a zaujímá plochu 36 km2 a rozkládá se okolo dvou hlubokých strží, 
pojmenovaných Velká a Malá Paklenice. Součástí parku je i prohlídka krápníkových jeskyní 
Manita Péč, která leží vysoko v horách. Přístupné jsou i bunkry, které si nechal vybudovat 
generál Tito, ale nikdy nebyly použity. Tato sportovní horolezecká zóna má více než 20 
stezek nejrůznějších obtížností. Stezky jsou určeny průměrným turistům až po extrémně 
náročné, pro ty co mají výstroj a chtějí si vyzkoušet horolezectví. Nachází se zde také 
cyklistická cesta. Pro svoje nejrůznější geologické fenomény, 700 druhů rostlin, některé z 
nich patří do ohrožených, tak jako 400 druhů zvířat s více než 200 druhů ptáků, je toto místo 
velmi zajímavé a rozhodně stojí za návštěvu.  

Fotografie Národní Park Paklenica 



 

 

Národní Park KORNATI 
Severodalmátská ostrovní skupina na ploše 234 km2, skládající se ze 150 větších a malých 
ostrovů a ostrůvků - KORNATI. Jméno dostaly podle Kornatu, největšího ostrova souostroví. 
Kvůli neobyčejným a malebným přírodním krásám byly Kornati vyhlášeny roku 1980 
národním parkem. Díky svým přírodním krásám patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům 
v severní Dalmácii. Pro klienty organizujeme celodenní výlety do parku přírody Telaščica a 
do národního parku Kornati. Vydáte se na plavbu mezi malebnými ostrovy, ostrůvky a 
útesy. Z lodi můžete obdivovat panenskou přírodu a také 80 metrů vysoké útesy Grpaščak na 
ostrově Dugi otok. Během plavby jsou k dispozici bezplatně nápoje (přivítací rakije, červené a 
bílé víno a šťáva) a sendvič. Po té zakotvíte v jedné z četných zátok, kde Vám kuchař připraví 
oběd, který se skládá z ryby, masa, zelného salátu a pečiva. Ve volném čase se můžete koupat 
v moři. Po lahodném obědě se vrátíte na loď a přeplujete do zátoky Telaščica (park přírody), 
která patří k nejkrásnějším zákoutím Jadranu. Ze zátoky vede cesta ke slanému jezeru Mir, 
kde máte možnost se vykoupat nebo vyjít na útesy Grpaščak, krátkou procházkou. V parku 
Telaščica se nachází přírodní fenomén - slané jezero Mir, které je teplejší a slanější než 
moře. Od moře vede cesta k místu, odkud je nádherný výhled na otevřené moře a na 
jihozápadní kornatské ostrovy. Po příjemně stráveném dni se vrátíte na riviéru, plni bohatých 
zážitků v podvečerních hodinách!!  
 
 
Fotografie Národní Park KORNATI 



 

 

 

 

 



Ceník	

Odjezd  Den  Čas  Doprava  Odjezdové místo 

Cena 

Dospělý 
Děti 6 ‐ 12 

let 

EU  HRK  EU  HRK

Zadar 
Každý 

den 
08:00 Lodí 

Autob. zastávka před hot. Funimation ‐ 

bus transfer do přístavu v centru Zadaru 
50,‐ 350,‐  25,‐ 180,‐

Sv. Filip i 

Jakov 

Každý 

den 
08:35 Lodí  Z mola v centru  40,‐ 280,‐  20,‐ 140,‐

Turanj 
Každý 

den 
08:35 Lodí  Z mola v centru města Sv. Filip a Jakov  40,‐ 280,‐  20,‐ 140,‐

Biograd na 

moru 

Každý 

den 
09:00 Lodí  Z mola vedle přístavu trajektu  40,‐ 280,‐  20,‐ 140,‐

Sukošan 
Každý 

den 
09:00 Lodí 

Z mola vedle přístavu trajektu ‐ Biograd 

na Moru 
40,‐ 280,‐  20,‐ 140,‐

Bibinje 
Každý 

den 
09:00 Lodí 

Z mola vedle přístavu trajektu ‐ Biograd 

na Moru 
40,‐ 280,‐  20,‐ 140,‐

Sveti Petar 
Každý 

den 
09:00 Lodí 

Z mola vedle přístavu trajektu ‐ Biograd 

na Moru 
40,‐ 280,‐  20,‐ 140,‐

Pakoštane 
Každý 

den 
09:15 Lodí  Z mola v centru města  40,‐ 280,‐  20,‐ 140,‐

Drage 
Každý 

den 
09:15 Lodí  Z mola v centru města Pakoštane  40,‐ 280,‐  20,‐ 140,‐

 

Poznámka	

Celodenní výlet zahrnuje: sendvič, oběd (ryba s masem, zelný salát, chléb), nápoje (víno, 
štávu, vodu, rakiji jako přípitek), průvodce, vstupenky. S sebou nutné: plavky, ručník, ochr. 
krém, svetr (období květen, červen, září), fotoaparát. Děti 0-5,99 let zdarma. 

 

 

 



Národní Park Krka + město Šibeník 
Národní park Krka zabírá plochu 142 km2 a byl vyhlášen v roce 1985 za účelem ochrany 
středního a dolního toku řeky Krka, která ústí do moře v zálivu u Šibeniku. Řeka pramení 
poblíž Kninu a na své cestě do moře se probíjí vápencovým podložím a zdolává výškové 
rozdíly krasového terénu mnoha vodopády a kaskádami. Nejatraktivnější částí parku je 
vodopád Skradinski buk. Tento Národní park se nachází jen 12 km od Šibeniku v překrásné 
přírodě, kde řeka Krka tvoří přes 17 teras o celkové délce 46 metrů. Kolem vodopádu vedou 
dřevěné lávky, které usnadňují přístup k tomuto naturálnímu skvostu.. Procházku v parku lze 
zpestřit i osvěžujícím koupáním (ale jen tam, kde se smí koupat). V parku žije velké množství 
endemitů, tedy živočichů, které nenajdete nikde jinde na světě. Vedle jedinečných přírodních 
úkazů můžete také obdivovat ukázku starobylých řemesel. Součástí parku je i vesnička 
Skradin,bývalá římská Skardona, dnes luxusní marina pro jachty, známé místo odchovu 
ústřic, které za menší poplatek můžete ochutnat v místní restauraci. Výlet do n. p. Krka se 
často kombinuje s návštěvou města Šibeník, které patří k malebným městům jadranského 
pobřeží. Od středověku skvěle opevněné město mohutnými hradbami od pevniny a od moře 
chráněné ostrovy. Hradby byly zesíleny třemi pevnostmi, které můžete navštívit i dnes. Také 
si můžete prohlédnout katedrálu sv. Jakova (st. Jakuba česky), která je postavená z kamene, a 
zvláštností je, že byla postavena bez pojivých materiálů. Katedrála svatého Jakuba patří k 
nejvýznamnějším sakrálním památkám ve střední Dalmácii a od roku 2000 je zapsána na 
listině UNESCA. Za shlédnutí rozhodně stojí pevnost sv. Anny, ze které je překrásný pohled 
na panorama ústí řeky Krka a na Šibenik.  

Fotografie Národní Park Krka + město Šibeník 



 

Ceník	

Odjezd  Den  Čas  Doprava Odjezdové místo 

Cena 

Dospělý 
Děti 5 ‐ 12 

let 

EU  HRK  EU  HRK

Sv. Filip i 

Jakov 

Po 

domluvě 

Po 

domluvě 
Bus 

Na magistrále u hot. 

Margarita Maris 
56,‐ 400,‐  35,‐  250,‐

Sv. Filip i 

Jakov 

Po 

domluvě 

Po 

domluvě 
Bus 

Autobus. zastávka na 

magistrále 
56,‐ 400,‐  35,‐  250,‐

Biograd na 

moru 

Po 

domluvě 

Po 

domluvě 
Bus  Autobusové nádraží v centru  56,‐ 400,‐  35,‐  250,‐



Biograd na 

moru 

Po 

domluvě 

Po 

domluvě 
Bus 

Parkoviště před hotelem 

Albamaris 
56,‐ 400,‐  35,‐  250,‐

Pakoštane 
Po 

domluvě 

Po 

domluvě 
Bus 

Autobus. zastávka u 

kruhového objezdu 
56,‐ 400,‐  35,‐  250,‐

Turanj 
Po 

domluvě 

Po 

domluvě 
Bus 

Autobus. zastávka na 

magistrále 
56,‐ 400,‐  35,‐  250,‐

 

Poznámka	

Cena zahrnuje: převoz autobusem, vstup do národního parku, průvodce, prohlídku města 
Šibenik (bez vstupného).  

 

 

Večerní panoramatická plavba lodí v 
Pašmanském kanálu 
Neobyčejná plavba po moři při západu slunce, mořský vánek, pohled na přilehlé ostrůvky, 
návštěva malebné vesničky Filip a Jakov, překrásný pohled na osvětlené pobřeží Biogradu, to 
vše a ještě něco více můžete začít při romantické plavbě po moři při západu slunce.  

Fotografie Večerní panoramatická plavba lodí v 
Pašmanském kanálu 



 

 

Ceník	

Odjezd  Den  Čas  Doprava Odjezdové místo

Cena 

Dospělý Děti 0 ‐ 0 let 

EU HRK EU  HRK 

Biograd na moru Čt  19:00 Lodí Z přístavu v centru 17,‐ 120,‐ 8.5,‐  60,‐ 

Sv. Filip i Jakov  Po domluvě 19:30 Lodí Z přístavu v centru 17,‐ 120,‐ 8.5,‐  60,‐ 

 

 

 

   



Park přírody Vranské jezero 
Vranské jezero je chráněnou krajinnou oblastí rozprostírající se okolo Vranského jezera, 
které je největším chorvatským jezerem. Původně sladokovodní jezero je nyní propojeno s 
mořem kanálem Prosika a v této baskické vodě žijí jak sladkovodní, tak mořské ryby jako 
kapři štiky či úhoři. Množstvím ryb je oblast lákadlem pro rybáře, kterým pro rybaření stačí 
zakoupit jedno či vícedenní rybářský lístek. Sportovně založené turisty láká jezero 
cyklistickou stezkou dlouhou 36 km, kterou si mohou i prodloužit ke vzdálenějším vyhlídkám 
na okolní krajinu například na vyhlídku Kamenjak. 

Součástí Parku přírody je ornitologická rezervace Vranské jezero se nachází na 
severozápadním pobřeží Vranského jezera a své útočiště zde nachází celkem 241 druhů ptáků, 
kde na bažinatých březích jezera hnízdí mnoho nejrůznějších vodních ptáků. Je možné 
podniknout fotosafari s odborným doprovodem. Účastníci se dostanou na člunech hluboko do 
bažin, kde mohou ptáky pozorovat a fotografovat. V severozápadní části jezera je 
ornitologická rezervace. 

Více informací lze získat na webových stránkách PP Vranské jezero na adrese 
www.vransko-jezero.hr. 

Fotogalerie	

 

 

 

 



Primošten 
Primošten leží 50 km severně od města Split, 32 km od historického Trogiru a 25 km od 
města Šibenik v nejjižnější části severní Dalmácie. Primošten byl v minulosti ostrovní 
rybářská osada, je nyní však spojena s pevninou, na které je vystavěna nová část města. 
Historická část Primoštenu na ostrůvku je typická úzkými uličkami se spoustou obchůdků, 
restaurací a kaváren. Město obklopují vinice Babič, odkud pochází červené víno Babič patřící 
mezi kvalitní a nejznámější vína celé Dalmácie. Primošten velice oblíbeným cílem turistů 
nejen pro jeho příjemné domácí prostředí a malé klidné oblázkové pláže v centru města a 
překrásné staré centrum. 

Fotogalerie	

 

 

 

   



Jeskyně Modrić 
Krápníková jeskyně Modrič, jedna z nejkrásnějších jeskyní na Jadranu, se nachází ve vesnici 
Rovanjska asi 54 km od Pakoštane. Jeskynní komplex je dlouhý 836 m a uvnitř skrývá velký 
počet stalaktitů, stalagmitů, sloupů a přírodních útvarů, ve kterých si lze představit například 
varhany či sépie. Jeskyně Modrić je chráněný přírodní objekt, jehož podoba zůstala nedotčena 
lidským zásahem, a to také díky tomu, že prohlídka/průzkum probíhá v malých 
skupinách.  Návštěva jeskyně Vám přinese  nezapomenutelný zážitek, při kterém si můžete 
vyzkoušet, jak se v dřívějších dobách navštěvovali jeskyně. Prohlídka jeskyně Modrič trvá asi 
1,5 hod až 2 hod se zkušenými průvodci speleology za příjemných 15°C. Průvodci Vás 
vybaví speleologickými přilbami, čelovkou a kombinézou. Vy nezapomeňte na pevnou obuv, 
lehké oblečení a vak (či ochranné pouzdro) na foťák! 

Fotogalerie	

 

 


