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S KOLESOM DO SLAPOV KRKE IN
PO DALMATINSKIH OTOKIH

1. DAN: ŠIBENIK-SLAPOVI KRKE-SKRADIN
Zbor vseh udeležencev v Šibeniku. Po namestitvi na ladji sledi začetek kolesarjenja. Pot nas bo
vodila skozi Šibenik in okoliške vasice proti slapovom Krke katere si bomo tudi ogledali. Naš današnji
cilj pa bo ribiško mestece Skradin, kjer nas bo čakala ladja. Večerja in nočitev (cca. 25 km).
2. DAN: SKRADIN-VODICE-MURTER-SALI
Dan bomo začeli s slikovito plovbo po kanjonu Krke in mimo Šibenika do Vodic, kjer bo začetek
kolesarske etape. Pot nas bo vodila mimo Tribunja ter številnimi nasadi oljk do Murterja, kjer nas bo v
zalivu čakala naša ladja. Sledi plovba mimo Kornatov na Dugi otok, do mesta Sali, kjer bomo
prenočili (cca. 30 km).
3. DAN: SALI-BOŽAVA-ZADAR
Po zajtrku začetek kolesarske ture. Razgibana in slikovita kolesarska pot nas bo vodila od mesteca
Sali vse do Božave, na drugem koncu otoka, kjer nas bo čakala naša ladja. Med samim kolesarjenjem
si bomo ogledali tudi park Telašćica, ki spada med najlepše zalive na vzhodni obali Jadrana in leži
znotraj narodnega parka Kornati. Telašćico izpostavljajo trije osnovni fenomeni: sam zaliv Telašćica,
kot največje naravno pristanišče na Jadranu, strme, prepadne stene na južni obali, ki se dvigajo tudi
do 200 m nad morjem inslano jezero Mir. Po končanem kolesarjenju sledi plovba do mesta Zadar.
Ogled mesta, večerja in nočitev (cca. 45-55 km).
4. DAN: ZADAR-UGLJAN-PAŠMAN-VODICE
Današnja kolesarska etapa bo potekala po otoku Ugljanu in Pašmanu, od Preka do Tkona. Oba otoka
sta namreč povezana z mostom. Po končanem kolesarjenju sledi plovba do turističnega mesta

Page: 1

Boom d.o.o
Naslov

Page: 2

Telefon
webpage

Vodice, kjer bomo tudi prenočili (cca. 35 km).
5. DAN: VODICE-ŠIBENIK
Jutrranja plovba do Šibenika, kjer se naše potovanje zaključi. Slovo od posadke ter odhod proti
domu.

Cena na osebo : 335 eur
Za več informacij nas kontaktirajte na telefonsko številko 041 630 135 ali nam pišite na boom@siol.net

Program se izvaja v sodelovanju s partnersko agencijo.
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