SLADOLED
2020

Exkurzia na Ostrovný svet Jadranu prekvapí a iste poteší aj najlepších znalcov Chorvátska.

Najvýznamnejším živlom exkurzie bude more, ktoré krášlia ostrovy a robí výnimočnou
jedinečná atmosféra Jadranu. Spoznáme padajúce jazerá v troch dimenziách a troch
skupenstvách. Navštívime chorvátsky Český Krumlov - teda "Chorvátsky Krumlov". Prejdeme
chorvátskou Cestou trolov, vykúpeme sa v "Rio Grande", objavíme Maldivy Jadranu,
vyskúšate si jazdu ponorkou, budeme šnorchlovať a paddleboardovať v priezračnej vode a
sladoled si iste dáme aspoň v 7 mestách. Kúpania v príjemnej liečivej slanej vode bude
neúrekom. Vychutnáme si gastronomické dary mora, vinohradov, chmeľníc a olivových hájov,
napr. lignje na žaru, salat z hobotnice, crno vino, ožujsko ......

Termín 14.- 20.9.2020
Program
14. 9. Cesta na Balkán. Kto by v súčasnom období korony vynechal kaňon rieky Korany, je len
ten, kto ho nepozná. Priamo v jeho srdci leží „Chorvátsky Krumlov“ s mlynom nad
vodopádom, ktorý stráži hrad.

Predstavíme vám Plitvické jazerá, ktoré pozná málokto tak dobre ako my a Winetou. Kúpali
sme sa v nich ešte predtým, ako to zakázali a ukážeme vám ich tajomné zákutia. Dáme si selfie
s najvyšším vodopádom Plitvíc – Velikij Slap a nakukneme do 40 m hlbokej priepasti. Dokonca
vám ukážeme miesto, kde sa kúpať ešte stále dá. Nocľah Plitvice.

15. 9. Padajúce jazerá Plitvíc navštívime ešte raz, aby sme sa mohli previesť loďou po
najväčšom strednom jazere Kozjak systému jazier zapísaného v Zozname prírodného
svetového dedičstva UNESCO. Vychutnáme si aj horné vodopády s množstvom jedinečných
prírodných úkazov: ponory, závrty, škrapy a minijaskyne.

Na našej ceste k moru budeme pokračovať "Cestou chorvátskych trolov", krajinou, ktorá sa
zmení z lesnej na krovinatú, skalnatú a na záver prímorskú. Cestou pretneme ďalší kaňon, síce
plytší ako Grand Canyon ale taktiež pôsobivý.

16. 9. Malebné mestečká Tribunj či Vodice a dedinky Srima, Lovetovo na Splitskej riviére nám
poskytnú domov na zvyšok týždňa. Upravená 12 km dlhá promenáda od Tribunje po koniec
Srimy je prerušená len na jednom krátkom úseku, kde sa skrývajú kačky a nudisti. Pobrežie
lemuje skupinka piatich ostrovov, ktorej dominuje Prvič. Ostrovy bránia vzniku divokého
vlnenia na pobreží miest a preto je to ideálne miesto na kúpanie a vodné športy. Užijeme si
ich. Niektorí iba 20-krát no nájdu sa aj takí, ktorí sa vykúpu 43-krát. Pláží navštívime neúrekom.
Na našej pilotnej výprave sme ich napočítali 18.
Popoludní sa vypravíme na najkrajšiu z nich, na „Maldivskú pláž“ Jadranu na jednom
z ostrovov Kornati, ktoré sú národným parkom a súčasne aj ďalšou prírodnou pamiatkou
zapísanou v Zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.

V Tribunji a vo Vodiciach si iste nenecháme ujsť kostolíky na pahorkoch s panoramatickým
výhľadom na Jadran a vápencové vnútrozemie Chorvátska.
17. 9. Naše jadranské dobrodružstvo spestríme výjazdmi k okolitým klenotom geografie,
histórie a architektúry. Na začiatok to bude druhé najľudnatejšie mesto Chorvátska Split,
s elegantným bulvárom, rímskymi pamiatkami a výbornou zmrzlinou. Je to tretia zo štyroch
pamiatok UNESCO, ktoré navštívime. Jej srdcom je Diokleciánov palác zo všetkých strán
chránený stredovekými uličkami a hradbami.

Ďalšie krásne prístavné mesto na našej ceste je Trogir. Podľa mnohých popri Dubrovníku
najkrajšie mestečko Chorvátska. Prejdeme sa po jeho vyklápacom moste, lebo v tomto
ostrovnom svete je všetko prispôsobené plavbe na mori. Práve v Trogire sme počas našej
pilotnej výpravy ohodnotili zmrzlinu ako najlepšiu.

Cestou na apartmány nás ešte čakajú krásne panorámy z pobrežných serpentín nad Jadranom.
18.9. Deň na Jadrane a v ňom, ktorí spestrí plavba loďou okolo ostrovov a ostrovčekov
Splitského súostrovia. Plánujeme plávať, relaxovať, šnorchlovať a užívať si život plnými
dúškami. Možno prídu aj delfíny.
19.9. Na záver ešte tri skvosty: Šibenik, Primošten a Krka. Katedrála Sv. Jakuba v Šibeniku so
starobylým centrom mesta je čarovná a taktiež zapísaná v Zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO. Mesto má štyri hrady, z nich je jeden postavený na ostrove.

Malebnosťou sa však Šibeniku vyrovná dedinka na ostrove, ktorý vlastne už nie je ostrov, lebo
bol primostený, teda Primošten. Návštevu NP Krka si môžeme ešte tento rok spestriť
kúpaním, ktoré má byť od budúceho roka zakázané.

20.9. Cestou na Slovensko nám ešte zaznie spev mora na rozlúčku s Jadranom v meste Zadar,
kde podmorské píšťaly vydávajú kakofóniu vetra. Prechod pohorím Paklenica zavŕši našu
prímorskú púť Ostrovným svetom Jadranu.

PODMIENKY ÚČASTI

Záväzné prihlášky: do 5. 8. 2020 vyplniť registračný formulár.

Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete na exkurziu SLADOLED 2020.
Po zaregistrovaní sa, dostanete mailom potvrdenie o vašom zaradení do exkurzie a pokyny k
platbám. Od doručenia potvrdzovacieho emailu je potrebné uhradiť zálohu 100 Eur do 7 dní.
Záloha sa vracia len v prípade, že za seba nájdete adekvátneho náhradníka. O poradí
účastníkov rozhoduje organizátor, prioritu pri akceptovaní prihlášok majú študenti
geografických i negeografických odborov PRIF UK.
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: TU

Termín 14.- 20.9.2020/ 7 dní (6 nocí)/ z toho len 4 pracovné dni

Cena 230 EUR/osoba
Ubytovanie v kvalitných apartmánoch s výhľadom na more a 10 m od pláže.
V cene: doprava, ubytovanie, vstup na Plitvické jazerá, plavba Jadranom
Cena nezahŕňa: poistenie, stravu (v apartmánoch sú kuchyne), ďalšie voliteľné vstupy na
vybrané pamiatky a atrakcie
Garanti exkurzie: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.; doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Bezpečnostné poznámky: Epidemiologickú situáciu v krajine pozorne sledujeme už niekoľko
mesiacov. Po stabilizácii prvej vlny sa prechodne o niečo zvýšil výskyt infikovaných osôb.
Chorvátsko potom opätovne sprísnilo opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Ubytovanie
budeme mať len v našom apartmánovom dome a doprava ako aj stravovanie budú realizované
v zariadeniach, ktoré spĺňajú všetky hygienické požiadavky. V prípade akýchkoľvek
priebežných komplikácii urobíme preventívne opatrenia a rozhodneme vždy v záujme
maximálnej bezpečnosti.
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Informácie o všetkých geografických exkurziách a expedíciách KRG nájdete na:

WEB: www.regionalnageografia.sk
Geografické exkurzie a expedície
GeografickeExkurzie&Expedicie

