Ruta en caiac per Croàcia
Ruta de 8 dies en caiac per les illes de Croàcia, amb algunes de les millors
localitzacions del mar Adriàtic

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
8 DIES / 7 NITS
KILÒMETRES:
150 KM
INICI / FINAL:
SKRADIN - (CROÀCIA) / SKRADIN - (CROÀCIA)

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits en habitació doble o amb dos llits.
Àpats com s’indica en l’itinerari.

Vol internacional a / des de Croàcia.

Ús de caiacs, rems i armilles salvavides.

Begudes alcohòliques i menjars o berenars, com s’indica en

6 dies d'activitats organitzades.

l’itinerari.

Equipament extranecessari.

Despeses personals i propines.

Pantalons curts i botins de neoprè o sandàlies, en cas de clima
fred.
Trasllats des dels aeroports de Split i Zadar, o de l’estació de
tren o autobusos.
Guia expert i assistència.
Transport terrestre privat durant tot el recorregut.
Taxes locals.
Assegurança bàsica durant el viatge d’assistència mèdica i
cancel·lació.

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 destí - Skradin
Arribada a Croàcia i trasllat a Skradin per al seu allotjament. A part d’una gran història, Skradin i els seus voltants són llocs de
belleses naturals úniques. La impressionant vista sobre la ciutat des del pont a la carretera cap a Split va ser nominada per al
prestigiós premi d’Or Flor d’Europa. Una vegada que s’assenti a les seves habitacions ens reunirem a la sala principal de
l’hotel per a un sopar de reunió i presentació del programa. Rato lliure per gaudir d’un passeig de nit al voltant de la ciutat i
els seus pubs, i esbrinar quin és el seu vi croat favorit, cervesa o gelat.
Allotjament: Hotel 3 * Skradinski Buk; Menjars: Sopar; Trasllat de l’aeroport: Split 1h i Zadar 1h.

DIA 2. Caiac pel mar de Skradin a Prvić Luka
El nostre primer dia de caiac de mar ens porta de Skradin a través del canal a mar obert cap a Sibenik i el seu arxipèlag. Les
aigües costaneres de Šibenik contenen un arxipèlag de 249 illes estenent-se en 157 km. En aquesta constel·lació d’illes,
només sis tenen una població permanent que totalitza menys de 7.000 persones. Evidentment, aquestes illes són un lloc per
escapades meravelloses si vostè està buscant unes vacances rústiques. El primer destí que hem d'assolir és l’illa de Prvić. Els
primers pobladors van ser probablement reclusos. Més tard, al segle XV, el lloc es va convertir en un balneari noble i va ser
habitada pels sacerdots dels benedictins i l’orde franciscà, qui van construir un monestir i més tard les dues esglésies. Amb el
temps, la població va créixer; es va arribar a un pic de densitat de població al segle XX, quan hi havia aproximadament 1300
persones. Durant el segle XX, la població ha disminuït i a principis d’aquest segle, va arribar a unes dues-centes.
Allotjament: Hotel 3 * Maestral; Menjars: Esmorzar i Sopar (Dinar pícnic pel seu compte); Caiac: 5 h; Distància:
25 km.

DIA 3. Caiac pel mar de Prvić Luka a Zlarin i voltants de l'illa de Zlarin
Zlarin és una petita illa de la costa dàlmata prop de la ciutat croata de Sibenik. Té una àrea de 8,2 quilòmetres quadrats i es
troba a 2,5 milles nàutiques de l’arxipèlag de Šibenik. Zlarin també és l’assentament més gran de l’illa, i els habitants són
pescadors i bussejadors de corall. Hi ha un hotel amb una bonica platja de sorra. El punt més alt de Zlarin és Klepac, amb 169
metres sobre el nivell de la mar. Durant els dies assolellats, des d’aquest punt es pot veure la Muntanya Velebit i l’illa
volcànica Jabuka (poma en croat) de la mar Adriàtic. Les parts internes de l’illa estan deshabitades i cobertes d’un bosc dens.
Zlarin és una de les poques illes a l’Adriàtic que no permet l’accés als cotxes. En època d’hivern, l’illa té una població de 276
persones, però des de març fins a octubre la població està creixent significativament, a causa de vacances d’estiu.
Allotjament: Hotel 3 * Maestral; Menjars: Esmorzar i Sopar (Dinar pel seu compte); Caiac: 4-5h; Distància: 25 km

DIA 4. Caiac pel mar de Prvić Luka a Kapriji i kakan
Després de l’esmorzar ens deixaran en Prvić i continuarem el nostre viatge en caiac cap a l’illa de Kaprije, que es troba a la
part central de l’arxipèlag Sibenik. L’illa consta de 6,9 quilòmetres quadrats amb la costa molt enfonsada i coberta amb una
exuberant vegetació. L’únic seient, el principal i únic poble de l’illa també es diu Kaprije, envoltat de turons, el més alt dels
quals compte 129 m a la mar. Kaprije va ser santuari per als refugiats abans dels turcs. La seva església va ser construïda al
segle XVI segle XVII. L’illa va ser nomenada per la planta Caper Mediterrani, els brots de la qual serveixen per especiar
menjars tradicionals de Croàcia. Des de la seva cantonada meridional es poden observar exemples espectaculars a l’illa de
kakan de les seves parets de pedra tradicionals anomenades “suhozid”.
Allotjament: Casa d’hostes Kaprij; Menjars: Esmorzar i Sopar (Dinar pel seu compte); Caiac: 4-5 h; Distància: 25
km

DIA 5. Caiac pel mar de l’illa de Žirje a l’illa de Kaprij
L’illa de Žirje és l’única illa allunyada de la costa permanentment no habitada entre les illes de Sibenik. Està situat davant de
Parc Nacional Arxipèlag Kornati. Consta sobretot de pedra calcària, amb pocs camps fèrtils de karst. La vegetació dominant
és macchia, que s’utilitza per a pastures. Els habitants tenen vinyes, oliveres i fruiters. També són pescadors. L'assentament
més gran és Žirje.
A l’illa hi ha 8 coves naturals: Mala Jama, Podvodnje, Golubnica, Gravanjača, Mala Buza o Tratinskoj, Gradina, Mala Buza za
Prisligom i Draževica. El pic més alt és Kapić a 131 metres sobre el nivell de la mar. El fet que la Žirje té 29 cales fa d’ella una
illa fabulosa per al caiac.
Allotjament: Casa d’hostes Kaprij; Menjars: Esmorzar i Sopar (Dinar pel seu compte); Caiac: 5 h; Distància: 25
km.

DIA 6. Caiac pel mar de Kaprije a Prvić Luka
En el nostre camí de tornada a l’illa de Prvić prenem la línia costanera exterior. Hi ha dos assentaments: Prvić Luka i
Šepurine. Els habitants viuen de vinyes, oliveres, horts i jardins de vegetals, i pesca. Šepurine va ser fundada pels habitants
de Srima al segle XVI.
Allotjament: Hotel 3 * Maestral; Menjars: Esmorzar i Sopar (Dinar pícnic pel seu compte); Caiac: 4-5 h;
Distància: 25 km

DIA 7. Caiac pel mar de Prvić Luka a Skradin
En el nostre últim dia en caiac de mar ens dirigim de nou cap a Skradin. A la nostra arribada a Skradin, depenent de l’hora,
podrem fer una visita opcional a Parc Nacional del riu Krka. A la tarda passeig des de Skradin de la cascada Skradinski Buk de

44 metres d’altura, per visitar un dels parcs nacionals més populars de Croàcia. Les formacions càrstiques i les fantàstiques
cascades de travertins formen una bonica zona de bany. Aquest és el famós lloc on es va construir la segona central
hidroelèctrica del món, tot just tres dies després de la primera planta d’energia hidroelèctrica a les cascades del Niàgara.
Després de caminar, i fer impressionants fotografies i visites turístiques ens prendrem un bany i descansarem fent un pícnic
sota la gran cascada Skradinski Buk.
Allotjament: Hotel 3 * Skradinski Buk; Menjars: Esmorzar i Sopar (Dinar pel seu compte); Caiac: 4h; Distància:
25 km.

DIA 8. Dia de Sortida
Sortida des de Skradin per a l’aeroport i vol de tornada. El convidem a programar el seu retorn amb transport per a qualsevol
moment. 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 les guies turístiques.
Menjars: Esmorzar; Trasllat en cotxe a l’aeroport: Split 1: 00h o Zadar 1: 00h

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

Preus
TEMPORADES
TEMPORADA BAIXA A: 16 maig - 5 juny; 12-26 setembre 2021
TEMPORADA MITJA B: 6-26 juny / 22 agost - 11 setembre 2021
TEMPORADA ALTA C: 27 de juny a 21 d’agost 2021
Llegir més
TEMPORADA A TEMPORADA B TEMPORADA C
Habitació doble

810 €

810 €

890 €

Habitació individual 972 €

972 €

1.068 €

Informació addicional
Edat mínima: 12 anys (acompanyat d'adults) consultar preus
Aquest itinerari està subjecte a canvis a causa de les habilitats i preferències del grup, el clima, els nivells d’aigua, esdeveniments
especials d’interès, etc. Els guies de viatge i líders faran tot el possible per assegurar la millor experiència possible per als seus
clients sense comprometre la seguretat en qualsevol moment. Això pot significar canviar l’itinerari original per evitar molèsties o
riscos que podrien ser causats per situacions excepcionals
Viatges dissenyats per a persones flexibles, enèrgiques que els agrada ser actives i tenir un esperit d’aventura i una actitud
positiva. El nostre programa diari es basa en caiac de mar. Vostè pot esperar uns 25 km per dia (cinc / sis hores), però el nostre
horari depèn en gran part del clima. L’experiència prèvia en caiac i es recomana la requerida.
En cas de no arribar al grup mínim, consultar preus i possibilitat de programar el viatge.

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

