Senderisme pels Parcs Naturals de Croàcia
8 dies de senderisme pels parcs nacionals de Croàcia, recorrent alguns dels
paisatges més espectaculars dels Balcans

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
INICI / FINAL:
ZVECAJ - (CROÀCIA) / SKRADIN - (CROÀCIA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
24/02/2021

Serveis

Inclosos

No inclosos

7 nits d'allotjament.

Vol internacional a / des de Croàcia.

Àpats especificats en l'itinerari.

Excursions opcionals.

5 dies d'activitats organitzades.

Begudes i menjars o pícnics, tal com s'especifica en l'itinerari.

Ús de bastons per caminar (amb avís previ).

Elements de caràcter opcional i propines opcionals als guies.

Entrades als parcs nacionals.
Impostos locals i permisos fluvials.
Dissabte trasllat des de Zagreb o aeroport de Rijeka (arribada)
?.
Dissabte trasllat a Zagreb, Zadar o Split aeroport (sortida) *.
Guia i assistència de parla anglesa qualificada.
Transport terrestre.
Assegurança bàsica per al viatge.
? Diversos trasllats en grup depenent de l'hora i l'aeroport.
Entrades a partir de les 18: 00?h poden estar subjectes a un
recàrrec de 30 euros per trasllat.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
DIA 1. Arribada a la destinació i trasllat a Zvečaj
Zvečaj és un petit poble a la vora del riu Mreznica, no gaire lluny de l'autopista que uneix la capital de Croàcia, Zagreb, amb
el port de Rijeka. Ens reunirem amb vostè a l'aeroport, l'estació de tren o al port i el portarà allà a menys que condueixi vostè
mateix. Zeleni Kut ("La Cantonada Verd") és un conegut restaurant i un petit hotel familiar amb vistes al riu Mreznica i la seva
cascada. Va ser construït sobre un antic molí que ara subministra energia elèctrica. Aquest hotel serveix especialitats
tradicionals croats utilitzant peix fresc, formatge casolà, pernil i embotits, així com verdures fresques i fruites de les granges
locals. A la nit ens reunirem a la terrassa amb vista al riu per a una beguda de benvinguda, sopar i breu orientació, on
tindrem l'oportunitat de comentar el programa i conèixer els nostres guies i companys de viatge. Allotjament: Hotel a la zona
del riu Mreznica; Trasllat: 1 h des de l'aeroport de Zagreb; 1.5 h des de l'aeroport de Rijeka; Menjars: Sopar inclòs.

DIA 2. Trekking pel Parc Nacional de Risnjak
La serralada Risnjak porta el nom d'un animal que habita en els seus boscos, el linx. Està situat en Gorski Kotar, la regió més
muntanyosa i boscosa de país, a uns 15 km cap a l'interior de la mar Adriàtic. El parc cobreix una àrea prístina de 63,5 km².
Inclou tant els rangs de Risnjak i Snježnik i l'àrea de la font del riu Kupa. Comencem la nostra caminada de Vilje que ens
portarà cap al nostre objectiu - Big Risnjak, el punt més alt de la serralada. La cabana de muntanya de Schlosser, situada a
100 metres per sota de l'bec, és probablement una de les cabanes de muntanya més belles de Croàcia. Després de
descansar i gaudir de la increïble vista sobre el mar, altres pics de Gorski Kotar i fins i tot els Alps, baixarem a poc a poc de
tornada a Vilje. Després de la caminada tornarem al nostre hotel pel sopar a la tarda.
Allotjament: Hotel a la zona del riu Mreznica; Trasllat: 1,5 - 2 h per trajecte; Senderisme: 3-4 h; Terreny: fàcils-moderats,
camins ben marcats; Menjars: Esmorzar i Sopar inclosos (Dinar pícnic pel seu compte).

DIA 3. Trekking pel Parc Nacional North Velebit
Després de l'esmorzar, ens dirigirem cap al parc nacional més jove de Croàcia - Parc Nacional de Velebit Nord. L'àrea va ser
designada com a parc nacional per la seva riquesa de fenòmens càrstics, biodiversitat excepcional i exquisida bella natura en
una àrea relativament petita. El Parc és ple de senders de muntanya. El més famós és el sender Premuzic, el nom del seu
constructor que el va construir a la fi de 1933. El camí discorre a través de les parts més interessants de parc. Des dels
nombrosos pics dels voltants es pot gaudir d'una magnífica vista sobre el mar Adriàtic, les seves illes i el costat continental
de la cadena muntanyosa. Els allotjaments al Parc Nacional dels Llacs de Plitvice són proporcionats per les famílies de Korana
Village, un petit lloc romàntic amagat en una vall del riu Korana. Les cases són petits habitatges tradicionals amb habitacions
senzilles en un entorn idíl·lic. L'ambient tranquil fa que el poble sigui un lloc ideal per descobrir els voltants - Korana no té
pubs, restaurants, botigues, escoles, ni tan sols una església - és només un poble tan petit i meravellós com ho pot ser un
escenari ideal per a un conte de fades.
Allotjament: pensions privades al Parc Nacional dels Llacs de Plitvice; Trasllat: 2,5 h per trajecte; Senderisme: 4-5 h; Terrenys:
camins fàcils / moderats, ben marcats; Menjars: Esmorzar i Sopar inclosos (Dinar pícnic pel seu compte).

DIA 4. Senderisme al Parc Nacional de Plitvice i els seus Llacs
Avui visitarem el parc nacional més bonic i imponent de Croàcia - Parc Nacional dels Llacs de Plitvice. Comencem el nostre
dia caminant per les senderes de fusta i ponts al voltant del Parc Nacional dels Llacs de Plitvice. La seva exquisida sèrie de 16
blaus llacs de color verd maragda i òpal, més de 90 cascades i nombroses coves fa que sigui declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. Els llacs estan envoltats de boscos de faigs i pins i són la llar d'una àmplia fauna. Gaudirem d'un
dinar a l'aire lliure en la naturalesa en estat pur. Un vaixell panoràmic i un trajecte en tren ens portaran de nou al
començament. A mitja tarda tornem al nostre allotjament al poble just a temps per gaudir d'un bany abans del sopar.
Allotjament: pensions privades al Parc Nacional dels Llacs de Plitvice; Trasllat: 15 minuts per trajecte; Senderisme: fàcil 4-5 h;
Terreny: camins fàcils, ben marcats; Menjars: Esmorzar i Sopar inclosos (Dinar pícnic pel seu compte).

DIA 5. Dia Lliure - Excursió opcional
En el cinquè dia de les seves vacances pot ser tan actiu o tan mandrós com vulgui. Vostè pot relaxar-se al riu, nedar o fins i
tot prendre un altre tour opcional amb bicicleta pel seu compte l'entorn del Parc Nacional de Plitvice. S'oferiran diversos
recorreguts pel riu, passejades, excursions o viatges per la platja, en cas que estigui interessat a descobrir més belleses que
Croàcia té per oferir. Recordeu que el viatge opcional tindrà un cost addicional d'aprox. 50 € per persona, a pagar en el lloc, i
depèn de condicions climàtiques adequades. El preu es basa en un min. de 4 participants.
Allotjament: Pensions privades al Parc Nacional dels Llacs de Plitvice; Trasllat: màxim 2 h per trajecte; Menjars: Esmorzar i
Sopar inclosos (Dinar pícnic pel seu compte).

DIA 6. Trekking al Parc Nacional de Paklenica

Després de dir adéu als nostres amfitrions seguim cap al sud del Parc Nacional de Paklenica, part d'una Reserva de la
Biosfera per la UNESCO i un destí d'escalada i trekking destacat. El Parc Nacional Paklenica cobreix l'àrea dels torrents de
Velika Paklenica i Mala Paklenica, els seus canons distintius tallats verticalment en els vessants sud de la Muntanya Velebit i
l'àrea circumdant més àmplia. Aquesta àrea relativament petita ofereix una diversitat excepcional de fenòmens i formes
geomorfològiques, flora i fauna diversa, paisatges atractius i naturalesa intacta. Havent-se adaptat a l'entorn geogràfic i
climàtic, els habitants de la zona es dediquen sobretot a la cria de bestiar nòmada, el que es pot veure en les seves
residències de pastors de muntanya. El senderisme és l'única manera de conèixer realment el Parc Nacional de Paklenica. Hi
ha diverses caminades meravelloses a través de fagedes i boscos de pi negre per triar. El més popular és el sender que
condueix a Borisov Dom, una cabana de muntanya popular entre els muntanyencs. Després de descendir tot el camí fins al
mar ens dirigim a Skradin per a la nit.
Allotjament: 3 * Skradinski Buk Hotel a Skradin; trasllat: 2 h + 1 h; Senderisme: 4-5 h; Terreny: camins moderats i ben
senyalitzats; Menjars: Esmorzar i Sopar inclosos (Dinar de pícnic pel seu compte).

DIA 7. Senderisme al Parc Nacional del Riu Krka
L'últim dia del viatge ens porta al Parc Nacional del riu Krka amb les seves fantàstiques formacions càrstiques i cascades de
travertí. Explorem extenses vies fluvials del parc i la seva complexa història que es remunta a finals de segle 10 i els primers
reis croats. Una de les opcions és la visita a la cascada Skradinski Buk, el lloc on es va construir la segona planta
hidroelèctrica al món, només uns dies després de les cataractes del Niàgara. Un vaixell ens portarà a l'illa de Visovac i el seu
monestir franciscà. Després de caminar, tornem a l'hotel i gaudirem d'una tarda al centre històric de la vila abans del sopar
de la nit final i una celebració d'aquesta aventura increïble.
Allotjament: 3 * Skradinski Buk hotel a Skradin; Senderisme: fàcil, 3 h; Terreny: camins fàcils, ben marcats; Menjars: Esmorzar
i sopar inclosos (Dinar pícnic pel seu compte).

DIA Dia 8. Fi del viatge
Sortida de Skradin a l'aeroport i vol a casa. Hi pot haver diversos trasllats de grup entre la destinació i l'aeroport depenent de
l'hora de sortida de el vol. Si decideix passar més temps a Croàcia, els nostres guies estaran encantats de recomanar altres
llocs bonics per visitar - sobretot aquells que no trobarà en els llibres de guia turística.
Menjars: Esmorzar; Trasllat: Zadar 45 min, Split 1 h Zagreb 3.5 h, Rijeka 3.5 h

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
TEMPORADAS
TEMPORADA BAJA A: Mayo 16 – Junio 5; Septiembre 12 – 26 2021
TEMPORADA MEDIA B: 06 – 26 junio / 22 agosto – 11 septiembre 2021
TEMPORADA ALTA C : 27 de junio a 21 de agosto 2021

EDAD mínima: 12 años (acompañado de adultos). Más de 1 niño, pueden tener su propia habitación.
Llegir més
TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C
Habitación doble

670 €

760 €

840 €

Precio niño (en habitación con los padres) 603 €

684 €

756 €

Habitación individual

912 €

1.008 €

804 €

Informació addicional
Aquest itinerari i la durada de les activitats estan subjectes a canvis a causa de les habilitats i preferències grupals, clima, nivells
d'aigua, esdeveniments especials d'interès, etc. Les guies de Raftrek i els líders de viatge faran tot el possible per assegurar la
millor experiència possible als seus clients sense comprometre la seguretat en qualsevol moment. Això pot significar canviar
l'itinerari original per evitar malestar o risc que podria ser causat per situacions excepcionals. Raftrek es reserva el dret de
modificar l'itinerari sense previ avís.
Els recorreguts estan dissenyats per a gent flexible i enèrgica que els agrada estar actius i tenen un esperit aventurer i una actitud
positiva. El nostre programa diari és una combinació de caminades, natació, visites i exploracions. La combinació de l'activitat,
l'observació del paisatge i la immersió cultural fan d'aquest viatge una única i inoblidable experiència. En cas de no arribar al mínim
per grup, consultar preus i possibilitat de programar la ruta. Senderisme, caminades, excursions i natació pel Mar Adriàtic estan
incloses en el programa com activitats quotidianes i són adequades per a totes les edats. Croàcia té una temperatura agradable a
l'estiu i el nostre programa no és perillós ni exigeix ??molt esforç físic. Per explorar els Parcs Nacionals cal portar sabates còmodes
per caminar. Un valor afegit en aquest programa és que després del senderisme per muntanyes o illes sempre s'acaba a nivell de
mar, on podeu relaxar nedant en aquest càlid mar que serà ideal per als seus peus i el seu cos.

ALLOTJAMENT
L'allotjament s'ofereix en diferents llocs que van des del nord fins al sud de Croàcia. Utilitzem sobretot petits hotels de gestió
familiar o cases d'hostes privades situades fora de les zones turístiques populars. Això farà que la seva experiència de Croàcia
sigui encara més completa. L'allotjament s'ofereix en les següents unitats: a l'hotel Zeleni Kut a la vora del riu Mreznica (dies 1 i 2)
per les famílies de Korana Village, un petit lloc romàntic amagat en una vall que envolta banda i banda del riu a Plitvice Parc
Nacional dels Llacs (dies 3, 4 i 5) i a l'hotel Skradinski Buk a Skradin (dies 6, 7 i 8).

TEMPS
Els estius són càlids i assolellats. De maig a octubre les temperatures són còmodes per practicar senderisme, remar i nedar. La
pluja és sempre una possibilitat a Croàcia així que és essencial portar el desgast adequat de la pluja i una jaqueta en cas del
temps inclement.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

