Viatge multiaventura per Split i Paklenica
Ruta amb diferents activitats (caiac, bicicleta, senderisme i ràfting) pels rius propers
a la mar de Croàcia, passant per Split i Paklenica

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
7 DIES / 6 NITS
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
SENSE MALETES
INICI / FINAL:
SKRADIN - (CROÀCIA) / SKRADIN - (CROÀCIA)

Serveis
Inclosos

No inclosos

7 nits en habitació doble o amb dos llits.

Bitllet aeri internacional a / des de Croàcia.

Àpats com s'indica en l'itinerari. (7 Esmorzars i 7 sopars).

Begudes alcohòliques i menjars o berenars no detallats com

L'ús de caiacs, canoes, rems, armilles salvavides, casc,

inclòs a l'itinerari.

bicicletes.

Despeses personals i propines opcionals al seu guia (s).

5 dies d'activitats organitzades.

Activitat opcional del 5è dia, que es pot reservar i pagar

Pantalons de neoprè i botins o sandàlies en cas de clima fred.

directament en destí.

Entrades als Parcs.
Els trasllats de l'estació de Split i Zadar aeroport, autobús o
tren.
Guia bilingüe anglès i assistència.
Transport terrestre (transport privat).
Els impostos locals.
Segur durant el viatge.

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 - Skradin
Arribada a l'aeroport de Split o de Zadar i trasllat cap a Skradin. Allotjament a l'hotel Skradinski Buk. Skradin és un petit i
pintoresc poble, que porta el nom de la famosa cascada del riu Krka. Es tracta de l'assentament més antic de Croàcia amb
estatut de ciutat. Alguna vegada va arribar a ser la capital de Liburna romana i el port més important de la guerra de Croàcia
i Bòsnia en segle XIV. A part d'una gran història, Skradin i els seus voltants són llocs de belleses naturals úniques. La
impressionant vista a la ciutat des del pont sobre l'autopista cap a Split, ha estat premiada com un dels millors punts de fer
turisme a les carreteres europees. Reunió a la sala principal dE l'hotel per a un sopar de trobada i presentació del programa.
Possibilitat de gaudir d'un passeig nocturn per la ciutat i els seus pubs. Descobrint quin és tu vi croat favorit, la cervesa o el
gelat. Menjars: Sopar Trasllat des de l'aeroport, Skradin és a 1: 30h de Split i 45 min de Zadar.

Dia 2: Caiac de mar per l'illa de Zlarin, visita opcional a Šibenik
El dia de caiac de mar comença des Zablaće, un petit poble prop de Sibenik. Després d'una breu introducció a la remada,
vam començar la nostra expedició a l'illa de Zlarin, que està a 2 quilòmetres del continent. Després de remar al llarg de la
costa de l'illa, vam arribar a la ciutat de Zlarin, un lloc perfecte per a un pícnic i una mica de natació. Lamentablement vam
acabar el nostre dia remant al llarg de l'illa i la bonica costa de Sibenik. Tenim la vista del seu notable fortalesa en la mateixa
entrada a la ciutat. Després d'un bell dia de caiac de mar al mar Adriàtic i abans de la nostra tornada a Skradin, podem fer un
desviament per visitar la ciutat de Sibenik per a un turisme d'inspiració. Una antiga ciutat amb un esperit mediterrani animat
i la seva impressionant catedral el converteixen en un destí ineludible. Menjars: Esmorzar i sopar (dinar pel seu compte);
Caiac: 4-5 h.

Dia 3: Dia de ciclisme pel National Park Krka River i visita l'Illa Visovac
Avui agafarem les nostres bicicletes a Skradin i ens dirigirem fins a la cascada Skradinski Buk de 44 metres d'altura, on
començarem a explorar els voltants de Parc Nacional de Krka river. Les fantàstiques formacions càrstiques i les cascades de
travertí el converteixen en una bonica zona de bany. Aquest és el famós lloc on es va construir la segona central
hidroelèctrica en el món, tot just tres dies després de la primera central hidroelèctrica de les Cascades del Niàgara. Després
de caminar, fer turisme i prendre impressionants fotos, farem una pausa per banyar-se i fer un pícnic sota la gran cascada
Skradinski Buk. Després d'aquesta primera part relaxant, continuem el nostre dia de ciclisme explorant el camp que envolta
el Parc Nacional Krka River. Gairebé no hi ha una millor manera de moure per la zona de parc que el ciclisme. Aquesta ruta de
ciclisme el portarà a través de la història croata tot el temps gaudint del paisatge de boscos i turons. Anirem amb bicicleta a
les ribes de l'estany Visovac, on el vaixell ens portarà a l'illa de Visovac i un monestir franciscà. Després de visitar el monestir
i el museu, el vaixell ens portarà de tornada a la riba on tindrem un descans per estar a la platja i per al nostre dinar de
pícnic. En el nostre camí de tornada a Skradin tenim un magnífic passeig costa avall amb una vista panoràmica sobre el llac
Prokljan. Menjars: Esmorzar i sopar (dinar pel seu compte); Ciclisme: 4-5 h, moderat - suport de la camioneta si cal.

Dia 4: Caiac pels rius Zrmanja i Krupa
D'hora al matí ens dirigim cap al petit poble Kaštel Žegarski, punt d'inici del nostre recorregut pels magnífics i salvatges
canons dels rius Zrmanja i Krupa. L'embarcació pot ser una bassa, canoa o caiac, depenent de les condicions del riu.
Emprenem una tarda de diversió refrescant en les aigües clares, càlides i verds d'aquests rius croats, considerats dos dels
més bells d'Europa. Cataractes i ràpids fàcils, piscines ocultes, canons costeruts ... Millor impossible!
Menjars: Esmorzar i Sopar (dinar pel seu compte); trasllat: 45 min; Caiac o ràfting: ràpids: Classe II-III, 4-5 h.

Dia 5: Dia lliure
Durant aquest dia lliure es poden fer activitats o aprofitar per descansar. Diverses excursions organitzades i guiades de
senderisme, barranquisme, escalada, turisme o viatges de platja es proposaran en cas que vostè està interessat en descobrir
més belleses que Croàcia té per oferir. (Recordeu que el viatge opcional suposarà un càrrec addicional d'aproximadament 50
€ per persona, a pagar en el lloc, i depèn de les condicions meteorològiques adequades. El preu es basa en un mínim de 4
participants.)
Menjars: Esmorzar i Sopar (dinar pel seu compte).

Dia 6: Trekking al Parc Nacional de Paklenica i vista panoràmica de la ciutat de Zadar
Aquest dia val la pena matinar. La nostra petita expedició ens porta al Parc Nacional de Paklenica, el Parc Nacional més
famós de Croàcia per a escalada i trekkings. Cobreix l'àrea dels fluxos dels torrents de Velika i Mala Paklenica, i els seus
canons verticalment escarpats en els vessants de sud de Velebit i l'àrea que envolta. Aquesta àrea relativament petita té una
abundància d'excepcional diversitat dels fenòmens geomorfològics i formes, diversitat de flora i fauna, bells paisatges i
naturalesa intacta. Després d'haver-se adaptat a l'entorn geogràfic i climàtic, els residents majoritàriament es dediquen a la
cria i part de l'any són nòmades, la qual cosa es confirma per la quantitat de residències de pastors a la muntanya.
El fet que molta gent es va quedar a les cabanes de muntanya a l'estiu es reflecteix en les ruïnes de nombrosos edificis
sagrats: esglésies, capelles, altars, turons sagrades i mesures. El nom Paklenica prové probablement de la saba de pi negre
anomenada "paklina", que els locals s'utilitzen en la medicina tradicional, per al tractament de ferides, per la llum i per al
recobriment de vaixells de fusta. Senderisme és l'única manera de conèixer realment Paklenica. Acabant el nostre fabulós dia
al Parc Nacional de Paklenica, continuem el nostre viatge per visitar Zadar, un bell barri antic de la costa adriàtica. En els
últims anys, la ciutat de Zadar s'ha convertit en una exposició a l'aire lliure, atraient a persones de totes les estructures
demogràfiques. Realment val la pena veure i experimentar. Menjars: Esmorzar i Sopar (dinar pel seu compte); trasllat: 01:15
min; Senderisme: 3-4 h; Punts d'interès a Zadar: 2 h.

Dia 7: Rafting pel Riu Cetina i visita a Split o a la ciutat de Trogir
Sortida cap al sud a un petit poble prop d’Omiš, on comença la nostra aventura pel riu Cetina. L'aigua verda clara, com la
selva, boscos, coves i cascades que li emocionaran i faran d'aquest viatge en ràfting una experiència inoblidable. Cetina és
bastant fàcil per a les famílies i principiants absoluts. El viatge acaba en Radman Mills, un restaurant nacional en un marc
incomparable d'antics molins, antigament alimentats per les aigües del riu Cetina. Després d'un dinar opcional seguim cap a
Split o Trogir (depenent de la decisió del grup). En Split podrà passejar pel seu popular passeig de palmeres i visitar el palau
de Dioclecià, emperador romà, Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO construït al segle IV, o Trogir, un altre lloc de la
UNESCO, un centre històric amb carrers de conte de fades i cases de pedra d'increïble arquitectura, plena d'obres d'art i
ambient càlid.
Menjars: Esmorzar i Sopar (dinar pel seu compte); trasllat: 1: 30h; Ràfting: classe II-III, 3 h.

Dia 8: Dia de sortida
Sortida des Skradin per a l'aeroport i vol a casa. El convidem a programar el seu transport cap a casa per a qualsevol
moment. Si decideix passar més temps a Croàcia, els nostres guies estaran encantats de recomanar altres llocs bonics per
visitar - especialment aquells que no trobarà en els llibres de guia turística. Menjars: Esmorzar; trasllat a l'aeroport: Split 1:
30h o Zadar 45 min

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 A: 16 de maig al 5 de juny 5; del 12 al 26 de setembre
Temporada B: Del 6 al 26 de juny; del 22 d'agost a l'11 de setembre
Temporada C: Del 27 de juny al 21 d'agost

Suplement habitació individual: + 20%
Descompte nens: de 8 a 12 anys, i compartint habitació amb 2 adults: -10%
Llegir més
Temporada A Temporada B Temporada C
Habitació doble

720 €

810 €

890 €

Preu nens (Habitació compartida amb els pares) 648 €

729 €

801 €

Habitació individual

972 €

1.068 €

864 €

Informació addicional
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 faran tot el possible per garantir la millor experiència possible per als seus clients sense en cap
moment, comprometre la seguretat. Això pot significar canviar l'itinerari original per evitar molèsties o possibles riscos causats per
situacions excepcionals. La companyia es reserva el dret d'alterar l'itinerari sense previ avís.
ALLOTJAMENT
Hotel 3 * Skradinski Buk, situat a la població de Skradin, a 300 metres de la costa. Skradin, és oficialment coneguda com l'entrada
dels vaixells al Parc Nacional del riu Krka. Totes les habitacions estan completament renovades, equipades amb aire condicionat,
minibar, TV i bany. Màxima ocupació: 3 persones en una habitació.
CONDICIONS CLIMÀTIQUES
Les sortides estan programades en temporada d'estiu, de juny a setembre, el període més calorós de l'any. Durant juliol i agost les
temperatures diürnes, la mitjana puja a 35?°C i a la nit pot baixar fins a 25?°C, però sobretot és assolellat i calorós.
EQUIPAMENT RECOMANAT
Pocs elements lleugers i casuals, fàcilment rendibles per als viatges i el desgast diari
Els pantalons de senderisme, sintètics
Samarretes (mínim 1 sintètica)
Vestit de bany. Gorra
Peces d'abrigar: Jaqueta per la pluja lleugera, impermeable i transpirable.
Calçat: Sabates de trekking lleuger. Sabates d'aigua per caiac / ràfting (rígides sandàlies de sola)
Ampolla d'aigua o motxilla d'hidratació. Ulleres de sol. Protector solar i bàlsam per als llavis
Kit personal de primers auxilis. Motxilla petita. Una bossa en sec
Bateries i Càmera de fotos (resistent a l'aigua) Targetes de memòria, i bateries de recanvi
L'equipament necessari per a les activitats de caiac i ruta en bicicleta el proveeix la companyia d'activitats

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

