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Aktívna dovolenka 08. júla 2023 - 15. júla 2023 

Sobota: 

O 18:00 sa stretneme v prístave mesta 
Trogir, nalodíme sa a zoznámime. 
Porozprávame sa o bezpečnosti, o 
našom programe a či už spolu alebo 
v skupinkách vyrazíme objavovať krásy 
a nočný život mestečka Trogir, ktoré je 
zapísané v zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. 

  
  

Sarnik, s.r.o. 

Adresa: Červenej armády 1, 036 01 Martin, Slovakia IČO: 46 480 536 DIČ: 2820005804 IČ DPH: 
SK2820005804 Zapísaná: v OR OS Žillina, Oddiel Sro, Vložka č.: 55871/L, IBAN: SK 45 1100 0000 0029 
2186 8129 SWIFT: TATRSKBX 






e-mail: info@jachting.sk  
phone: +421 915 05 66 11  
web: www.jachting.sk 

 

Nedeľa: 

O 9:00 ráno naštartujeme deň 
kondičným tréningom, rannou tabatou. 
Účasť je samozrejme dobrovoľná, 
v závislosti od toho, koho ako zmohla 
dlhá cesta do Chorvátska a nočný život 
Trogiru. Po cvičení budeme mať čas na 
raňajky a rannú kávičku a to tak, aby 
sme najneskôr o 11:00 vyplávali 
smerom k zátoke Nečujam na ostrove 
Šolta. Plavba by nám mala trvať okolo 2 
hodín.  

V tejto zátoke si dáme obedňajšiu 
prestávku. Bude čas pripraviť si ľahký 
obed, venovať sa kúpaniu a zábave vo 
vode.  

Okolo 16-stej hodiny sa preplavíme na 
ostrov Brač, do zátoky Bobovište, čo 
by sme mohli stihnúť za jednu hodinu. 
V nej budeme nocovať na bójke. 
V tejto zátoke nájdete pláže a tiež malú  
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dedinku, ktorá si s pár kaviarňami 
a reštauráciami žije tak trochu vlastným 
životom. Každý si zvolí to, čo mu bude 
milšie. Či to už bude večerný tréning, 
plávanie alebo posedenie v kaviarni.  
 
Pondelok: 

Isto by sme tu vedeli stráviť i niekoľko 
dní, nebudeme však leniví. Opäť nás 
o 9-tej ráno rozhýbe tréning. Či si 
zvolíme tabatu, cardio box alebo 
zumbu, je na našej spoločnej dohode. 
Dobijeme sily raňajkami, absolvujeme 
rýchle kúpanie a o 11:00 vyrážame 
ďalej.  

Tentokrát k súostroviu Paklene ostrovy 
a pri ostrove Vodnijak si urobíme 
prestávku na obed. Cesta nám zaberie 
opäť okolo 2 hodín a čakať tu na nás 
bude tyrkysová a plytká voda ideálna 
na šnorchlovanie a preskúmanie dna na 
Seabobe.  
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Prenocujeme na ostrove sv. Klement, 
ktorý je súčasťou tohto súostrovia. 
Prístav Palmižana poskytuje nádherné 
výhľady, niekoľko reštaurácií, asi 10 
minút chôdzou sa nachádza obľúbená 
zátoka Vinogradište a každú hodinu 
z prístavu odchádza vodný taxík do 
mesta Hvar, hlavného mesta ostrova 
Hvar. Bude Vašou voľbou, či sa 
rozhodnete opäť si zatrénovať alebo 
pôjdete objavovať krásu a atmosféru 
mesta Hvar, ktoré Vás isto zaujme – či 
už nočným životom alebo histórou. 
Nájdete tu pevnosť Španjol, 
Letohrádok, Biskupský palác alebo 
budovu Arsenalu, pôvodne lodenicu, 
kde bolo v 17. storočí založené jedno 
z najstarších divadiel na svete. Ako si to 
nakombinujete a pospájate, je na Vás. 
Nebudeme Vám predsa mudrovať do 
všetkého. ☺    
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Utorok: 
Že je o 9:00 ráno tabata, vedia už aj tí, 
čo ráno necvičia, takže tabata, raňajky 
a vyplávať.  

Do obedňajšej kúpacej prestávky to 
máme len kúsok, kým zakotvíme na 
ostrovoch. Kto sa do teraz bál, alebo sa 
mu nenaskytla príležitosť na ťahanie sa 
za člnom na kolese, teraz bude tá 
pravá chvíľa. Urobíme si tiež súťaž, kto 
najdlhšie vydrží osedlať fender.  

Po zábave a oddychu nás čaká trochu 
dlhšia plavba, no cieľ bude stáť naozaj 
za to. Potrvá nám cca 3 hodiny, kým 
zakotvíme v mestečku Komiža na 
ostrove Vis. Zaujímavosťou je, že sa v 
tomto meste natáčali niektoré scény k 
muzikálovému filmu Mamma Mia 2, tak 
by sa azda tématicky hodila aj lekcia 
tanca alebo aspoň tanečnejší tréning, 
čo poviete? A záver dňa môže plynulo 
prejsť do tanečnej párty na móle alebo 
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sa skrátka len necháme vtiahnuť do 
uličiek tohto mestečka.  

Streda: 

Očakávate rannú tabatu? Tentokrát 
v pláne nebude. Aj tréner potrebuje 
svoj oddych. Tu sa môžeme rozdeliť. 
Časť posádky sa môže vybrať na 
organizovanú vyhliadku do Modrej 
jaskyne na ostrove Biševo. Ostatní sa 
môžu so mnou vybrať na výlet, kde 
využijeme elektrobicykle 
a prebrázdime ostrov Vis. Navštívime 
Titovu jaskyňu, krásnu zátoku Stiniva, 
prejdeme popri letisku, ktoré používali 
britskí letci počas druhej svetovej vojny 
a navštívime tiež mesto Vis.  

O 13:00 zamierime na ďalšiu plavbu. 
Táto trasa je opäť o niečo dlhšia 
a zaberie nám približne 4 hodiny. 
Keďže však o lodi už niečo viete, 
využijeme tento čas a urobíme si súťaž 
v plachtení. Nebudeme ju brať príliš 
vážne, no výherca dostane možnosť 
zaplatiť za večeru. Tým nepriamo 
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naznačujem, že sa snažte, aby vyhrala 
loď, na ktorej budem ja. ☺ Čaká na nás 
miesto, ktoré si hovorí Lonely Paradise 
na ostrove Šolta. Krásna a hlboká 
zátoka, kde nie je nič, väčšinou ani 
signál na mobil. Iba jedna reštaurácia, 
ktorá pre nás pripraví špecialitu 
chorvátskej kuchyne. Peku. Budeme 
nocovať na bójke, takže večer aj ráno 
budeme mať k dispozícii naozaj veľkú 
vaňu plnú slanej vody, a to opäť iba na 
skok z „obývačky“.  
  
Štvrtok 
Včera sme si oddýchli od tréningu, no 
dnes nám už cvičenie chýba, takže 
ideme na to. O 9:00 tabata. Po nej 
alebo počas nej bude kúpanie, zábava 
vo vode aj na vode.  

Po krátkej, ani nie hodinovej plavbe, sa 
dostaneme do zátoky Stračinska. Kto 
doteraz ešte stále nenabral odvahu na 
koleso, Jetsurf ci Seabob, má jednu 
z posledných príležitostí.  
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Večer nás čaká mestečko Milna na 
Brači. Plavba nám nezaberie ani 
hodinu. Je to náš posledný spoločný 
večer, preto ho oslávime originálnou 
grilovačkou na móle. Celý večer bude 
v našej spoločnej réžii… Máme chuť 
boxovať, cvičit, tancovať alebo si len 
tak vychutnávať večer a spoločnú 
grilovačku? Uvidíme, ale v každom 
prípade si náš záverečný večer 
poriadne užijeme!    
 

Piatok 

Keďže Vás náš program zaujal až po 
tieto riadky, veríme, že ste sa už vlastne 
rozhodli absolvovať ho s nami a teda aj 
dobre viete, že ani toto ráno nebude 
výnimkou a tréningom o 9:00 si 
rozpumpujeme krv v žilách. Po 
tréningu, raňajkách, kávičke či 
Pelinkovacoch (každý podľa svojho 
gusta), odplávame smer pevnina.  

Ak sme včera nestihli natankovať naftu, 
ktorú sme na lodiach minuli, je na to 
čas teraz. Samozrejme, že tento deň 
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nazahodíme len tak. Približne za 2 
hodiny od natankovania budeme pri 
ostrove Sv. Fumija. A práve tu máme 
poslednú šancu poriadne sa vyblázniť 
vo vode. Už sa nachádzame iba na skok 
od miesta, odkiaľ sme vyrážali, od 
Trogiru.  

Návrat do počiatočného miesta nám 
zaberie odhadom hodinu a tu, približne 
o 17:00, sa náš program končí. 
Kapitáni si ešte splnia povinnosti k lodi 
a nastane tá menej príjemná chvíľka. 
Naša rozlúčka. Ak aj úvodné zvítanie 
bolo vrúcne, verím že naše lúčenie 
bude o to vrúcnejšie.  
Kto sa ponáhľa domov, cestu má voľnú, 
kto si však chce ešte užiť mesto Trogir, 
má možnosť prespať na lodi až do 
soboty rána.  

Samozrejme, program celého týždňa 
budeme upravovať podľa aktuálnych 
podmienok na mori, podľa počasia 
a ďalších okolností. Tak, aby sme dbali 
najmä o bezpečnosť a samozrejme 
komfort pre všetkých.  
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    Dostupnosť 

Plachetnica Bavaria 46     Katamarán Lagoon 40 

1199€ / osoba.      1599€ / osoba

      

Sme partia a chceme vlastnú loď:  

199€ / osoba + prenájom lode 
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