
PROGRAM ZÁJEZDU ZÁKLADNÍ TRASA    
KAPITÁN MŮŽE ZMĚNIT TRASU V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK 

PÁTEK:  
Autem: individuální odjezd  
Busem: odpoledne z Prahy, podrobnosti naleznete v ODBAVENÍ před odjezdem   
SOBOTA: 
Příjezd busem do KRILA JESENICE dopoledne   
Individuální příjezd do KRILA JESENICE dopoledne do cca 11:00 
GPS molo KRILO N 43°27' 37.71", E16° 36' 5.54" cca 12 km pod Splitem. Zaparkování vozidel si řídí místní provozovatel parkoviště a 
vybírá 25 EUR za vozidlo (Ne CK AGM TRAVEL). Nalodění, ubytování, seznámení s lodí, posádkou a pravidly plavby, odevzdání pasů 

k zapsání do lodní knihy, odplutí v cca 13:00 do přístavu  Supetar (ostrov BRAČ), oběd na cestě.  Individuální projížďka městem a 
okolím. Večeře individuální (není v ceně), možno dohodnout při obědě (stejný postup při případném objednávání obědů další dny, pokud 
nebudete cestovat na kole). V případě, že ryby nejíte, nahlaste laskavě předem, přenocování Supetar  

NEDĚLE:  
08:00 – 09:00 snídaně Supetar 
09:00 odplutí podél ostrova směr město Bol, zastávka Milna 

A) 09:00 – 12:00  trasa Supetar – Sutivan – Ložíšča – Bobovišča – Milna 

B) 09:00 – 17:00  trasa Supetar – Splitska – Postira – Dol (restaurace) – Pučišča – Pražnica (restaurace) – Gornji Humac – Bol  

C) 09:00 – 17:00  trasa Milna – Ložíšča – Dračevica – Donji Humac – Nerežišča (restaurace) – Pražnica – Gornji Humac -  Bol  
Trasa A: lehká, délka 21 km, převýšení malé 130 m  
Trasa B: těžší, délka 43 km, převýšení 450 m  
Trasa C: těžší, délka 42 km, převýšení 570 m 
12:00 zastávka v Milně, individuální oběd (není v ceně), 13:00 nalodění a odjezd do Bolu, v případě volného času koupání na trase dle 
dohody, 17:00 příjezd do města Bol 
19:00 večeře na lodi, přenocování Bol 
Individuální návštěva nedaleké I. dalmatinské vinárenské společnosti, založené v roce 1923   

PONDĚLÍ: 
08:00 – 09:00 snídaně Bol do 15:00 koupání na vyhlášené pláži Zlatny rat, možnost beach volejbal, surf, kite, půjčovna kol, čtyřkolek, 
skútrů, loď parkuje v přístavu 

09:00 – 15:00  individuální projížďka městem a okolím  

09:00 – 15:00  trasa Bol – Zlatni rat - Murvica  - Farska (další možnosti – Blaca) – Vidova Gora a zpět  
Trasa: těžká, délka cca 65 km, převýšení velké 620 m. n. m. 
16:00 – nalodění, odplutí na ostrov HVAR do přístavu Jelsa  

 individuální projížďka městem a okolím (Jelsa – Vrboska – Jelsa  - 5 km) 
19:00 večeře na lodi, přenocování Jelsa 
Individuální návštěva  česko – chorvatské restaurace (majitelka ze Šumperka) 

ÚTERÝ: 
08:00 – 09:00 snídaně Jelsa, 09:00 odplutí směr přístav Hvar, koupání na trase dle dohody, 17:00 připlutí do Hvaru  

09:00 – 17:00   trasa Jelsa – Vrboska – Stari Grad – Hvar  

Trasa: středně náročná, délka 40 km, převýšení 300 m. n. m. 

 individuální projížďka městem a okolím  
19:00 večeře na lodi, přenocování Hvar 
Individuální návštěva KIWA baru (muzika + tanec) 

STŘEDA: 
08:00 – 09:00 snídaně Hvar, 09:00 odplutí směr ostrov VIS, v případě volného času koupání u ostrovů Pakleni otoci 

 individuální projížďka městem a okolím, česká vila, hřbitov spojenců, ponorková základna atd. 
19:00 večeře na lodi, přenocování Vis 

ČTVRTEK: 
08:00 – 09:00 snídaně Vis 

09:00 – 16:00  trasa Vis – Komiža (různé možnosti dle dohody)  

Trasa: Středně náročná, délka 20 km, převýšení do 300 m. n. m.    

 individuální projížďka městem a okolím 
19:00 večeře na lodi, přenocování Komiža 
Individuální návštěva rybí restaurace JASTOŽERA („jastog“ – humr) 

PÁTEK: 
08:00 – 09:00 snídaně Komiža 
09:00 odplutí na ostrov BIŠEVO, prohlídka Modré jeskyně (vstupné), oběd na cestě (v ceně místo večeře), odplutí ŠOLTA 

 trasa Maslinica – Stomorska 
Trasa: nenáročná, cca 15 km, převýšení do 160 m. n. m. 
Přenocování Stomorska, úhrada účtů (možné jak v eurech, tak v kunách) 

SOBOTA: 
07:00 Stomorska odplutí do KRILA – JESENICE snídaně při cestě  
08:30 vyklizení kajut 
Autem: převzetí automobilů, individuální odjezd  
Busem: naložení, nástup a odjezd do OMIŠE (zde má bus předepsanou pauzu 9 hodin) 

 individuální projížďka městem a okolím Cetiny, pěší výstup na pevnost, rafting nebo výlet lodí Cetina 
Odjezd busu večer z Omiše do Prahy 

NEDĚLE:  
Návrat do CZ 

Změna trasy plavby je vyhrazena, copyright © 2000 – 2011 AGM TRAVEL Ltd.  

 


