
Nevyplňujte život dny, vyplňte dny životem.

Plné ostrovů

Nautické Chorvatsko

Objevte svůj příběh na www.chorvatsko.hrP
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Dugi Otok (Z. Jelača)



Pokud máte rádi šplouchání moře pod přídí, pak vás chorvatský Jadran, jako jedno z 
nejkrásnějších moří světa, okouzlí modrými hlubinami, tyrkysovými zátokami, písečnými 
a oblázkovými plážemi, šarmantními přímořskými městečky, městskými centry, 
historickými památkami pod ochranou UNESCO, nedotčenou přírodou, podmořskými 
atrakcemi, mimořádně rozvinutou námořní infrastrukturou, vynikajícími přístavy a 
kotvišti, mírným a příjemným středomořským podnebím, spoustou dobré zábavy, 
domácím jídlem a potravinami prvotřídní kvality, autentickými příběhy provázenými 
vínem a milými hostiteli, kteří vás srdečně přivítají.

WWW.CHORVATSKO.HR

Nautické Chor vatsko
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LEGENDA:

Marina

Kotviště

Čerpací stanice

MARINY:

 1. ACI UMAG
 2. NAUTICA NOVIGRAD
 3. ČERVAR PORAT, POREČ
 4. POREČ
 5. PARENTIUM, POREČ
 6. FUNTANA
 7. VRSAR
 8. VALALTA
 9. ACI ROVINJ
10. ACI PULA
11. VERUDA, PULA
12. ACI POMER
13. MARINA MEDULIN

14. ACI CRES
15. BRODOGRADILIŠTE CRES
16. ACI OPATIJA, IČIĆI
17. ADMIRAL, OPATIJA
18. PUNAT
19. NOVI
20. MUROSKVA
21. ACI RAB
22. ACI SUPETARSKA DRAGA
23. MARINA LOŠINJ
24. Y/C MALI LOŠINJ

25. ACI ŠIMUNI
26. D-MARIN BORIK, ZADAR
27. ZADAR
28. VELI RAT, DUGI OTOK
29. OLIVE ISLAND, UGLJAN
30. PREKO, UGLJAN
31. D-MARIN DALMACIJA
32. VELI IŽ
33. KORNATI, BIOGRAD
34 ŠANGULIN, BIOGRAD

35. ACI ŽUT
36. ACI PIŠKERA
37. HRAMINA, MURTER
38. BETINA
39. PIROVAC
40. ACI JEZERA
41. TRIBUNJ
42. ACI VODICE
43. ACI SKRADIN
44. ZATON
45. D-MARIN MANDALINA
46. SOLARIS, ŠIBENIK
47. KREMIK, PRIMOŠTEN
48. FRAPA, ROGOZNICA

49. AGANA, MARINA
50. ACI TROGIR
51. TROGIR
52. YACHT CLUB SEGET BAOTIĆ
53. KAŠTELA
54. ACI SPLIT
55. MARTINIS MARCHI, ŠOLTA
56. LAV, PODSTRANA
57. BAŠKA VODA
58. TUČEPI
59. VLAŠKA, MILNA
60. ACI MILNA
61. ACI VRBOSKA
62. ZLATAN OTOK, SV. NEDJELJA
63. ACI PALMIŽANA

64. ACI KORČULA
65. SOLITUDO, LASTOVO
66. ACI SLANO
67. ACI DUBROVNIK
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8 Plavba v Chorvatsku

Chorvatské pobřeží svou krásou přitahuje velký počet návštěvníků a nejlepší způ-
sob, jak objevovat jeho krásy, je plavba. Tak se můžete dotknout různých hodnot, 
které se nacházejí podél fascinující řady ostrovů, zátok a měst, a vzhledem k jejich 
rozmanité nabídce můžete přizpůsobit plavbu svému životnímu stylu. Kromě 
mimořádně členitého pobřeží s více než tisícem ostrovů a ostrůvků byl chorvatský 
Jadran obdařen neuvěřitelným množstvím přírodních fenoménů, mimořádně čistým 
mořem, autochtonní enologickou a gastronomickou nabídkou a historickým a kul-
turním dědictvím, které sahá tisíce let do minulosti. Stopy života, které v této oblasti 
zanechaly různé kultury, mu dávají zvláštní kouzlo a temperament a stojí za výsky-
tem četných specifik na relativně malém prostoru. Když k tomuto prostoru přidáte 
bohatství přírodních krás, neboť na chorvatském pobřeží a ostrovech se nachází 

Palmižana (M. Jelavić)

PLAVBA V 
CHORVATSKU

VÍTEJTE NA 
CHORVATSKÉM 
JADRANU



Brbinj, Dugi Otok (M. Jelavić)

M. Jelavić

M. Jelavić

I. Zirojević



dokonce pět národních parků, pak se poznávání chorvatského moře a pobřeží mění 
v jedinečnou zkušenost, která je stejně zábavná jako zajímavá. Je jen málo těch, 
kteří se mohou pochlubit tím, jak dobře znají chorvatské pobřeží, ale je mnoho těch, 
kteří se každý rok vracejí, aby si užívali objevování autentické krásy, která zdobí tuto 
část moře nacházející se v srdci evropského kontinentu. Díky souostrovím, která se 
táhnou podél celého pobřeží, je chorvatské moře dobře chráněné a téměř neexis-
tuje místo, kde byste nenašli útočiště v bezpečném přístavu. Větším problémem je 
rozhodnout se, do kterého přístavu vplujete, protože na většině ostrovů se nacházejí 
překrásná přímořská městečka s bohatou minulostí, jakož i centra, v nichž se za-
choval život, který v teplých měsících získává zvláště pěkné a poetické tóny. Výběr 

Mljet (A. Cerovečki)

Makarska (V. Begović)

Jeskyně Galebove stijene  (L. Esenko)

Plavba v Chorvatsku10



nejkrásnějších zátok na chorvatském Jadranu ve skutečnosti není možný kvůli jejich 
rozmanitosti a počtu, ale je výzvou pro každého jachtaře, aby našel tu, která je nej-
krásnější v jeho očích a srdci.

Mnozí jachtaři na Jadranu plují vlastními plavidly a ještě více je těch, kteří si plavidla 
pronajímají. Plachetnice, katamarány a motorová plavidla bez posádky tvoří vět-
šinu nabídky plavidel k pronájmu v Chorvatsku, které je v tomto segmentu již léta 
nejpopulárnější charterovou destinací na světě. Z druhé strany jsou luxusní plavidla 
s posádkou včetně velkých jachet, přestože méně početná, v Chorvatsku dobře za-
stoupená a jsou volbou klientely, která hledá špičkové služby i na chorvatském moři. 

Chorvatské 
pobřeží je známé 
svými přírodními 
krásami a 
vynikající námořní 
infrastrukturou

CHARTER V 
CHORVATSKU

Primošten (M. Hlača) Latinská plachta (M. Šćerbe)



Nabídka dřevěných plachetnic tradiční stavby, jakož i jejich moderních ocelových 
variant, je též charakteristická pro Chorvatsko. Mnozí hosté, kteří svou dovolenou 
tráví na pevnině, se rozhodují pro pronájem rychlých člunů, kterými během dne 
objevují krásy chorvatského moře, a pokud chcete, můžete si dnes v Chorvatsku 
pronajmout také plachetnici k jednodennímu výletu, nebo dokonce mořský kajak.

Chorvatsko je dobře známé jako destinace, která jachtařům poskytuje mimořádnou 
infrastrukturu. Na pobřeží se nachází téměř sedmdesát marin, z nichž jsou někte-
ré mezi nejlepšími ve Středomoří, a zvláštní hodnotou chorvatského pobřeží jsou 
mariny na vzdálených ostrovech, které mají zvláštní šarm a jsou otevřené pouze 

Způsobů, jak si užívat 
krásy chorvatského 
pobřeží, je 
mnoho a my vám 
doporučujeme 
užívání „z paluby“

Porer (I. Zirojević)

NÁMOŘNÍ 
INFRASTRUKTURA



část roku. Bez ohledu na to, kde se nacházíte, v Chorvatsku vždy najdete bezpečné 
kotviště v marině a kompletní služby, které vaše plavidlo potřebuje. Z druhé strany 
přímořská městečka se svými tradičními kamennými nábřežími také poskytují 
možnost uvázat plavidlo. Přestože se úroveň služeb liší místo od místa, představuje 
též významnou a autentickou část nabídky pro jachtaře. Četné zátoky jsou dnes 
vybaveny také bójemi, u kterých je uvázání lodi placené, přičemž na oplátku získáte 
přírodní prostředí a klidný spánek. Jako poslední, ale ne nejméně důležitá možnost 
pro pobyt na moři, vám zůstává kotvení v nespočetných neobydlených zátokách, 
které vyžaduje určité námořní znalosti a dovednosti, avšak nabízí přímý kontakt s 
přírodou a možnost užívat si pobyt na moři bez kontaktu s civilizací.

Plavba v Chorvatsku 13

Cavtat (M. Jelavić)

Lojena, Kornati (I. Bura)

Budikovac (I. Pervan)
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Rovinj (I. Biočina)

ROMANTICKÝ 
MIKROKOSMOS 

ISTRIE
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Istrie je chorvatský region známý četnými památkami a původními istrijskými spe-
cialitami, které přitahují mořeplavce stejně jako turisty na pevnině. Možnost užívat si 
současně u moře i ve vnitrozemí je na Istrii ze všech chorvatských regionů nejlepší, 
a proto je tak zajímavá i pro jachtaře. Také blízkost evropského kontinentu a skvělé 
dopravní spojení dělá z Istrie ideální destinaci pro celoroční kotvení jachet, a tak jsou 
istrijské mariny plné soukromých plavidel, která v nich mají „klidný spánek“. Istrie je 
nejčastější základnou pro letní plavby směrem k jihu chorvatského pobřeží, avšak 
i její pobřeží samotné nabízí celou řadu pěkných možností k plavbě. Pohádková 
pitoreskní městečka na pobřeží mají stejně hodnotné „odrazy“ ve vnitrozemí protka-
ném četnými vinnými cestami a fantastickou gastronomií, která není omezena linií 

ISTRIE Pula (I. Biočina)



Savudrija (I. Biočina)

Poreč (I. Biočina)

Mys Kamenjak (I. Biočina)

Novigrad (L. Tambača)

pobřeží. Istrijské lanýže, ryby a raci nebo istrijský skot, jakož i špičkové olivové oleje a 
vína jsou často na jídelním lístku jachtařských gurmánů a tvoří neoddělitelnou sou-
část zážitků z istrijského poloostrova. Západní pobřeží Istrie, od Kanegry na severu 
po mys Kamenjak na jihu, je plné stoletých městeček a velmi živé, zatímco východní 
pobřeží, zvláště od zátoky Tunarica po útesy Brseča, je nedotčená, mystická a řídce 
obydlená oblast, která stále skrývá mnohá tajemství a skrytá romantická zákoutí. 
Je těžké určit, které šarmantní městečko na istrijském pobřeží je hezčí než druhé, 
ale dnes mezi nimi vyniká Rovinj s nejmodernější námořní infrastrukturou (nová ACI 
marina) a zachovalou architekturou tohoto malebného městečka. Jen 12 námořních 
mil od Rovinje, přímo před městem Pula, se nachází Národní park Brijuni, který se 

Istrie 17



se svými 14 ostrovy rozkládá na 736 hektarech a díky své bohaté archeologické 
minulosti a jedinečné flóře a fauně patří mezi jedno z nejkrásnějších souostroví ve 
Středomoří. Jen o kousek dál se nachází úchvatný římský amfiteátr v Pule, který ne 
bezdůvodně obklopují dokonce tři mariny...

Největší počet kotvišť pro jachtaře se na Istrii nachází v jedné ze tří marin v Pule, 
které rovnoprávně konkurují městečka na západním pobřeží Istrie s celkem devíti 
moderními marinami, což dostatečně vypovídá o popularitě této oblasti. Přestože 
není možné vybrat to nejkrásnější, můžeme zmínit městečko s nejmodernější ná-
mořní infrastrukturou, a tím je Rovinj, který s 22 ostrůvky představuje jednu z hezčích 
ostrovních oáz severního Jadranu. Brijuni jsou ještě úchvatnějším souostrovím a 
stejnojmenným národním parkem a díky své kráse jsou nezbytnou zastávkou na 

Přitažlivost přímořských 
městeček se skvěle 
doplňuje s šarmantními 
místy ve vnitrozemí 
poloostrova

Rovinj (B. Kačan)

POPULÁRNÍ 
TRASY
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každé námořní trase. V blízkosti Brijuni se nachází největší město istrijského polo-
ostrova Pula, jehož symbolem je amfiteátr z prvního století, šestý největší na světě, 
populárně nazývaný Aréna, který se i dnes využívá ke konání různých manifestací. 
Plavbu směrem na západ si obohaťte návštěvou jedné z nejkrásnějších istrijských 
přírodních atrakcí, nedalekého Limského kanálu, který uchvacuje překrásnou kraji-
nou, strmými zelenými srázy a chutnými mušlemi. Individuální plavba kanálem není 
povolena, ale můžete si jej prohlédnout z výletních lodí, které stále navštěvují tuto 
chráněnou přírodní znamenitost. Šťastni, že přispíváte k zachování této harmonie 
přírody, zamiřte přídí k jedné z elitních marin na Jadranu a městu Novigradu. Kolorit 
kamenných domků, rybářská atmosféra a bohatá historická pokladnice města 
Novigradu je příběh sám pro sebe a v případě nepříznivých povětrnostních pod-
mínek může toto antické město posloužit jako skvělý výchozí bod pro objevování 

Fažana (I. Tomljenović)

Labin (I. Biočina )

Motovun (I. Biočina)



20 Istrie

pevninských drahokamů Istrie. Nebo se můžete rozhodnout pro návštěvu Poreče a 
Umagu na krajním západě poloostrova.

Jachtařům, kteří touží po objevování méně populárních destinací, doporučuje-
me plavbu kolem východního pobřeží Istrie. Poté, co impozantní maják Porer 
a nejjižnější bod poloostrova a proslulý mys (a maják) Kamenjak necháte za 
zádí, zamiřte k Rašskému zálivu. Ten se nachází mimo obvyklé námořní trasy, a 
proto návštěva některé ze zátok tohoto hluboce se zařezávajícího zálivu nabízí 
zážitek krásy bez jakéhokoli návalu, což je stále vzácnější jak na Jadranu, tak 
i v celém Středomoří. Plujte tímto křivolakým zálivem, jehož pobřeží je strmé 
a jen občas porostlé hustým lesem, a pak zakotvěte před městečkem Trget, v 
němž se nachází možná nejlepší hospůdka v této části Istrie. V bezprostřední 

SKRYTÉ 
TRASY

Římské kastrum, NP Brijuni (I. Biočina)

Maják Porer (M. Šćerbe)Národní park Brijuni (I. Biočina)



blízkosti, taktéž v Rašském kanálu, je zátoka Blaz, která byla v minulosti důle-
žitým přístavem na námořní trase, která v době vlády Římanů spojovala Pulu s 
Terstem. Tady bylo kdysi v provozu pět mlýnů v bezprostřední blízkosti moře, 
což je pravá vzácnost, a jejich pozůstatky jsou viditelné ještě dnes. Trasa vás 
dál vede k městečku Rabac, nebo ještě dále k městečku Mošćenička Draga, 
která představuje hranici mezi Istrií a Kvarnerem. Pokud se s plavidlem vracíte 
do Puly, prožijte poslední okamžiky istrijské modré symfonie v některé ze zátok 
nacházejících se v oblasti mysu Kamenjak, v jehož blízkosti se ukrývají dvě 
velké podmořské jeskyně jako jedna z dalších atrakcí istrijského souostroví. 
Celý tento poloostrov nese název Premantura a díky svým přírodním krásám 
a biodiverzitě byl prohlášen přírodním parkem, což je zcela dostatečná záruka 
ničím nerušeného spojení s původním překrásným prostředím.

Národní park Brijuni 
je jednou z perel 
chorvatského turizmu, 
snadno dostupný 
také jachtařům díky 
místní marině

Kažun (Z. Jelača)

Vodopád Sopot (L. Esenko)
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Grožnjan (I. Biočina)

 O bohatství istrijského kulturního dědictví svědčí Eufraziova 

bazilika v Poreči z 6. století a barokní kostel sv. Eufemie v Rovinji 

 Amfiteátr v Pule je šestým největším římským amfiteátrem na 
světě a jedním z nejlépe dochovaných. Byl vybudován v prvním 
století našeho letopočtu, aby sloužil ke gladiátorským zápasům, a 
dnes je oblíbeným jevištěm hudebních a filmových manifestací

 Motovun je romantické istrijské městečko známé svým filmovým 
festivalem, které se vypíná na vrcholku kopce nad Motovunským 
lesem a řekou Mirnou

 Stejně pohádkový je také Grožnjan, v němž se nachází Mezinárodní 
kulturní centrum Chorvatské hudební mládeže

 Národní park Brijuni je největší perlou přírodního dědictví 
Istrie, které tvoří souostroví 14 ostrovů obývaných vzácnými 
rostlinnými a živočišnými druhy, a je též ideální destinací pro 

UNESCO / KULTURA

Eufraziova bazilika, Poreč (I. Šeler)

Amfiteátr, Pula (S. Gobbo)

Národní park Brijuni (M. Jelavić)
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Národní park Brijuni (I. Biočina)

Limský záliv (I. Šeler)

Istrijské lanýže (D. Fabijanić)

Vinice, Istra (I. Šeler)

PŘÍRODA / GASTRO

Zajímavosti

milovníky golfu a póla. S četnými pozůstatky z pravěku a dobře 
zachovalými pozůstatky z antiky je Brijunské souostroví jedním z 
nejatraktivnějších archipelagů ve Středomoří

 Na západním pobřeží Istrie se do pevniny hluboce zařezává 
Limský záliv, který je díky své vegetaci chráněný jako zvláštní 
mořská rezervace, jejíž návštěvníci si užívají také chutné pokrmy z 
místních ústřic

 Istrie je region známý vynikajícími víny a panenským olivovým 
olejem, proto stojí za to projít se jejími vinnými cestami a cestami 

olivového oleje 

 Potěšením pro chuťové buňky budou zcela jistě istrijské 
delikatesy jako lanýže, maso boškarina (autochtonní istrijský 
skot), divoký chřest, hustá polévka maneštra, ombolo a klobásy 

s kyselým zelím, ryba jazyk, krabi a mušle z Limského kanálu s 
kapkou vína malvazie a teranu



1. NP Brijuni

2.  Rovinj

3.  Vrsar

4.  Poreč

5.  Novigrad

6.  Soline, Limský kanál

7.  Pula

Doporučení 1

1. Pomer

2.  Raša

3.  Rabac

4.  Valun, Cres

5.  Rovinj

6.  NP Brijuni

7.  Pula

Doporučení 2

* Odjezd z Puly 

Trasy





MARINA 
NAUTICA
Marina Nautica je jedinečný objekt, který za-
hrnuje prvotřídní marinu se všemi potřebnými 
servisními službami, a exkluzivní hotel se 4*, 
který hostům nabízí vynikající ubytování ve 42 
prostorných pokojích a apartmánech. Hostům 
jsou k dispozici četné dodatečné služby jako je 
wellness centrum s uzavřeným bazénem, sau-
nami, jacuzzi, masážemi a také špičková restau-
race Navigare a wine a lounge bar.

  HR-52470 UMAG, Šetalište Vladimira Gortana 7
  +385 (0)52 741 066 •  +385 (0)98 398 833
  www.aci-marinas.com •  m.umag@aci-club.hr
  45° 26,3’ N; 13° 31,2’ E

  HR-52466 NOVIGRAD, Sv. Antona 15
  +385 (0)52 600 480 •  +385 (0)52 600 450
  www.nauticahotels.com •  45° 9’ N; 13° 34’ E
  marina@nauticahotels.com

 

ACI MARINA 
UMAG
ACI marina Umag, nacházející se v severní části 
městského přístavu, je otevřená po celý rok a po-
skytuje jachtařům největší pohodlí. Marina může 
přijmout jachty o délce až 40 metrů a disponu-
je také dodatečnými službami pro jachtaře jako 
jsou dvě Tesla Only elektrické dobíjecí stanice o 
výkonu až 22 kW a jedna Tesla Universal dobí-
jecí stanice o výkonu až 22 kW. Umag je silnice-
mi dobře spojen s celou Evropou a v okruhu sta 
kilometrů se nacházejí dokonce tři mezinárodní 
letiště - Pula, Terst a Lublaň.

II 4 m365 50 80 t 200 mI-XII

0,1 nmI 6 m475 40 100 tI-XII
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MARINA 
POREČ
Marina Poreč je malá marina nacházející se v cen-
tru města, tedy v jižní části městského přístavu 
Poreč. V bezprostřední blízkosti mariny jsou různé 
hostinské objekty a obchody. V marině se nachází 
čerpací stanice a v její blízkosti 5tunový jeřáb pro 
potřeby mariny. V marině není servis, odbornou 
pomoc však zajišťuje firma Fereli.

MARINA 
ČERVAR PORAT
Marina Červar Porat se nachází ve stejnojmen-
ném turistickém komplexu, šest kilometrů se-
verně od města Poreče. Marina je skvěle vyba-
vena a disponuje vlastním technickým servisem, 
který zahrnuje služby mechaniků, elektroniků, 
elektrikářů, laminátníků, truhlářů, jeřáby a ob-
chod s náhradními díly. V blízkosti mariny je též 
další vybavení - restaurace, obchod, turistická 
agentura a obchod se suvenýry.

II 11 m220 30I-XII

5 nm

12 t

  HR-52449 ČERVAR PORAT, Riva amfora 8
  +385 (0)52 436 661 •  +385 (0)52 436 320
  www.lagunaporec.com •  45° 16’ 30” N; 13° 35’ 4” E
  marina.cervar@plavalaguna.hr

Istrie

  HR-52440 POREČ, Turističko šetalište 9
  +385 (0)52 451 913 •  +385 (0)52 451 913
   info@marinaporec.com •  45° 13’ 3” N; 13° 36’ E 
  www.marinaporec.com

III 3,5 m120I-XII 5 t 50 m 10 m



MARINA  
FUNTANA
Na západním pobřeží Istrie, v blízkosti městečka 
Funtana, se nachází Marina Funtana. Marina je ote-
vřená po celý rok a jachtařům je k dispozici technic-
ký servis s jeřábem, obchod s jachtařskými potře-
bami, služby potápěčů a WLAN internet, a abyste 
naplnili nádrž palivem, je třeba odplout 1,5 námořní 
míle na jih do mariny Vrsar. Přímo v místě se nachá-
zejí restaurace, supermarket, obchody, ambulance, 
pošta, bankomat, servis lodních motorů, café bary a 
četné vybavení pro sport a zábavu.

  HR-52440 POREČ, Zelena laguna b.b.
  +385 (0)52 452 210 •  +385 (0)52 452 221
  www.lagunaporec.com •  45° 12’ 30” N; 13° 35’ 40” E

  marina.parentium@plavalaguna.hr

  HR-52452 FUNTANA, Ribarska 11
  +385 (0)52 428 500 •  +385 (0)52 428 501
  www.montraker.hr •  funtana@montraker.hr
  45° 10’ 59” N; 13° 35’ 85” E

MARINA 
PARENTIUM
V turistickém komplexu Zelena laguna v zátoce Mo-
lindrio, bezprostředně u hotelu Laguna Parentium a 
6 km vzdálená od města Poreče se nachází Marina 
Parentium. Marina disponuje technickým servisem, 
který jachtařům poskytuje veškeré služby, restau-
rací a obchodem. Jachtaři mohou využívat veškeré 
služby stejně jako hosté okolních hotelů, a to jsou 
ubytování v hotelu a apartmánech, pošta, lékařská 
ordinace, prodejny suvenýrů, turistické agentury, 
sportovní a zábavní nabídka.

2 nm

I 5 m214 34I-XII 10 t

II 4,5 m180 40 18 t 50 mI-XII 1,5 nm
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MARINA  
VALALTA
Marina Valalta je první a jediný přístav pro natu-
risty na Jadranu. Marina je ideální pro menší pla-
vidla, může však přijmout i větší jachty, a svým 
hostům, kromě bezpečného kotviště na moři a 
místa na pevnině, nabízí také servis a vyzdvižení 
a spuštění plavidla. V osadě Valalta se nacházejí 
restaurace, snack bary, obchod, kiosek a četná 
sportovní hřiště. 

  HR-52450 VRSAR, Obala Maršala Tita 1a
  +385 (0)52 441 052 •  +385 (0)52 441 062
  www.montraker.hr •  vrsar@montraker.hr
  45° 8’ 93” N; 13° 35’ 94” E

  HR-52210 ROVINJ, Cesta za Valaltu – Lim 7
  +385 (0)52 804 800 •  +385 (0)52 811 461
  www.valalta.hr •  valalta@valalta.hr
  45° 7’ 6” N; 13° 37’ 7” E

MARINA VRSAR
Známé turistické městečko a přístav Vrsar leží 
na západním pobřeží Istrie. Marina Vrsar se na-
chází přímo v místě, a tak mají hosté k dispo-
zici rozmanité vybavení, jakož i bohatou pohos-
tinskou a turistickou nabídku města. Marina je 
přírodně chráněná ostrovem Sv. Juraj a zvenčí 
obklopena 18 neobydlenými ostrůvky, které jí 
dávají dodatečnou krásu. Marina hostům nabízí 
také bezplatný Wi-Fi internet.

Istrie

III 14 m200 40I-XII 30 t

III 8 m150 60 7 tV-X 3,5 nm7 m



ACI MARINA 
PULA
Vzhledem k tomu, že se nachází přímo v srdci 
Puly, je ACI marina Pula pravou městskou mari-
nou. V marině je možné uvázat jachtu o délce až 
25 metrů a v blízkosti jsou též pobočky přístav-
ního kapitanátu a celnice. Díky moderní silniční 
infrastruktuře a mezinárodnímu letišti (vzdálené-
mu 5 km), je Pula velmi dobře spojena s celou 
Evropou. Zvláštní atrakcí je bazén s wet barem, v 
němž si hosté mohou na podvodních židlích vy-
chutnávat exotické osvěžující nápoje.

  HR-52210 ROVINJ, Šetalište Vijeća Europe 1
  +385 (0)52 813 133 •  +385 (0)98 398 836
  www.aci-marinas.com •  m.rovinj@aci-club.hr
  45° 4,6’ N; 13° 38,4’ E

ACI MARINA 
ROVINJ
ACI marina Rovinj se nachází v jihovýchodní 
části městského přístavu, odkud se naskýtá nej-
krásnější výhled na Rovinj. Moderními silnicemi 
je spojena s evropskou dálniční sítí. Mezinárod-
ní letiště Pula je vzdálené asi 40 kilometrů a v 
blízkosti jsou také mezinárodní letiště v Terstu a 
Lublani. K radosti všech jachtařů je marina Ro-
vinj ve fázi kompletní rekonstrukce, která jí dá 
zcela nový, moderní vzhled jak mořské, tak i 
pevninské části.

  HR-52100 PULA, Riva 1
  +385 (0)52 219 142 •  +385 (0)98 398 837
  www.aci-marinas.com •  m.pula@aci-club.hr
  44° 52,4’ N; 13° 51’ E

V 14 m196 0,3 nmI-XII

II 12 m192I-XII
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MARINA VERUDA
Díky své poloze v prostorném zálivu Veruda, který 
se prostírá jižně od města Puly, nabízí Marina Ve-
ruda, v níž to intenzivně žije po celý rok, bezpečné 
útočiště před všemi větry. V marině je restaurace 
a panoramatický skipper bar Volaria. Služby pro 
jachtaře zahrnují vyzdvižení a spuštění plavidla a 
údržbu a opravu plavidla a motoru. Marina má v 
nabídce také vlastní charter s 8 plavidly k objevo-
vání krás Jadranu.

Istrie

  HR-52100 PULA, Cesta prekomorskih brigada 12
  +385 (0)52 385 385 •  +385 (0)52 211 194
  www.marina-veruda.hr •  recepcija@marina-veruda.hr
  44° 50,4’ N; 3° 50,3’ E

III 9 m630 300I-XII 30 t

Galebove stijene (A. Gospić)



ACI MARINA 
POMER
ACI marina Pomer byla kompletně zrenovována v 
souladu s ACI vizuální identitou: nové budovy a vy-
bavení, bazén, promenáda, parkoviště, sanitární uzel, 
LED osvětlení a nejmodernější sytém Wi-Fi a jako 
taková již vyvolává nadšení svých hostů, jak těch 
starých, tak i nových. Nabídku doplňuje také nová 
restaurace „Sopravento“ zařízená podle vysokých 
ACI hostinských norem, s bohatým výběrem čers-
tvých ryb, domácích středomořských delikates, au-
tochtonních olivových olejů a vybraných vín. V rámci 
restaurace se nachází také skvělá atrakce, bazén s 
wet barem, v němž si hosté mohou na podvodních 
židlích vychutnávat exotické osvěžující nápoje.

  HR-52100 PULA, Pomer 26 A
  +385 (0)52 573 162 •  +385 (0)98 398 832
  www.aci-marinas.com •  44° 49’ N; 13° 54’ E 
  m. pomer@aci-club.hr

MARINA 
MEDULIN
Marina Medulin se nachází na krajním jihu po-
loostrova Istrie a nabízí služby kotviště, jeřábu a 
pronájem motorových lodí a plachetnic. Díky své 
poloze je Marina Medulin dokonalým výcho-zím 
bodem pro všechny milovníky nautického turiz-
mu. Pokud potřebujete služby našeho jeřá-bu, 
kotviště na vaši letní dovolenou nebo dokonce 
na celý rok, neváhejte nás kontaktovat v kterou-
koli dobu! 

  HR-52203 MEDULIN, Osipovica 40
  +385 (0)52 633 547 •   +385 (0)52 633 548
  www.marina-medulin.hr •  44˚48’ ̍53” N; 13˚ 55’ ̍42” E
  marina.medulin@ayc.hr

II 3,3 m296 30 30 tI-XII

IV 2,2 m85I-XII 300 m20

11 nm

IV-IX
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Mys Kamenjak (A. Gospić)
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DISKRÉTNÍ ŠARM 
SEVERNÍHO JADRANU

KVARNER
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Krk (I. Biočina)



O oblasti Kvarneru se často říká, že má dvě tváře, které ve skutečnosti představují 
dvě rozdílné krajiny, které se prolínají a dotýkají na malém území, jedna pod převa-
žujícím vlivem pevniny a druhá mořská, oddělená ostrovy od linie pobřeží. Avšak 
generalizovat krásy této mořské oblasti, která se prostírá od Opatije na severu až ke 
Karlobagu na jihu, skutečně není možné. Téměř každá mikro lokalita má své zvlášt-
nosti a specifickou krásu a hlavní příčinou této rozmanitosti je vliv pohoří v rijeckém 
vnitrozemí, na které navazuje nejvyšší chorvatské pohoří Velebit, jež se od měs-
tečka Senj začíná vypínat téměř z moře, s klimatickým vlivem, který vytváří zvláštní 
zákoutí, jaká nenajdete v ostatních částech chorvatského Jadranu. Od kamenitých 
malých pláží v zátokách s měsíční krajinou bez vegetace a se strmými útesy, které 
střemhlavě padají do mořských hlubin, po klidné, členité a chráněné oblasti s 
četnými zátokami ideálními pro kotvení a jezerním prostředím - to všechno najdete 

KVARNER
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v malé vzdálenosti na Kvarneru, záleží jen, kterým směrem poplujete. Stejně jako 
Istrie je i tato oblast výborně spojena se střední Evropou, a tak se zde nachází velký 
počet marin, v nichž mají soukromá plavidla svou základnu, což od nedávna platí i 
pro kvarnerské „hlavní město“ Rijeku, která se z dopravního vyvíjí také v jachtařské 
centrum. Kvarnerské krevety a creské jehněčí jsou snad nejznámějšími kvarner-
skými specialitami a při plavbě touto oblastí je jisté, že můžete očekávat dobrou 
místní gastronomickou nabídku. Pokud k tomu přidáte pozorování ptáků na Cresu, 
studování místních zvyků na ostrově Susak, samotu, kterou nabízí západní část os-
trova Pagu, křišťálové moře rabských zátok, luxusní nabídku na Malém Lošinji nebo 
malebná městečka jako Vrbnik na Krku a Lubenica na Cresu, budete mít důvodů k 
plavbě kvarnerskou oblastí více než dost a budete objevovat kouzelný svět rozma-
nité krajiny, který je pro tento region charakteristický.

Opatija (M. Vrdoljak) Opatija (I. Biočina)

Mali Lošinj (G. Razić)

Veli Lošinj (I. Biočina)
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Nejpopulárnější trasa, která během sedmi dnů pěkně prochází celou oblastí, 
zahrnuje Unije, Cres, Krk, Rab, Lošinj, Ilovik a Susak. Pokud máte o něco více času, 
doporučujeme vám, abyste jej využili k poznávání Cresu. Na této kvarnerské perle 
vás přivítá skutečný klid, nepřehledná pole šalvěje, krásné olivovníkové háje, past-
viny, na kterých se po celý rok volně pasou ovce, a vysoké strmé útesy, na kterých 
hnízdí supi bělohlaví. Jachtaři si tu kromě jiného mohou užívat kouzla četných 
malých zátok vhodných k jednodenním výletům, nebo navštívit místní Modrou 
jeskyni, a creská ACI marina je jednou z nejhezčích a nejupravenějších na Jadranu. 
Téměř opuštěné, staré opevněné kamenné městečko Lubenice na ostrově Cresu 
se nachází v nadmořské výšce skoro 400 metrů s výhledem na mořskou hladinu 

Plavba Kvarnerem 
je poznamenána 
harmonií řady 
přírodních krás a 
ostrovních center 
městského života

Vrbnik, Krk (I. Biočina)

POPULÁRNÍ 
TRASY



a krásnou pláž, kterou si nesmíte nechat ujít. Vynikajícím přístavem, který přitahuje 
stále více jachtařů, je také Mali Lošinj, v jehož blízkosti se nachází řada krásných 
zátok ke koupání a odnedávna také nejluxusnější hotelová nabídka, která je díky pří-
rodní zátoce dostupná také jachtařům. V uměle prokopaném průplavu mezi Cresem 
a Lošinjem se nachází městečko Osor s mimořádně bohatou historií, neboť kdysi bý-
valo hlavním bodem na trase k dalmatským ostrovům. Dnes je Osor město muzeum 
s historickými pozůstatky, které sahají do doby devět století před Kristem. Nevy-
hnutelnou zastávkou při plavbě mezi kvarnerskými ostrovy je také Rab, středověké 
město na stejnojmenném ostrově, které ohromuje pohádkovými hradbami, dlouhým 
nábřežím a překrásnými četnými, panensky čistými, písečnými plážemi v okolí.

Levandule, Cres (D. Rostuhar)

Vrch Kamenjak, Rab (B. H. Markičević)

Cres (I. Biočina)



Jachtařům toužícím po přírodních krásách bychom doporučili koupání na o 
něco vzdálenějších ostrovech Unije a Srakane (za pěkného počasí) a ostrů-
vek Susak, který je vskutku výjimečný vším. Je to jediný, zcela písečný ostrov 
na Jadranu, který si díky relativní izolaci uchoval duch a šarm starých časů. 
Jedinečný ostrovní jazyk a fantastický, malebný národní kroj jsou součástí 
susacké tradice, kterou je známý široko daleko. Svou loď můžete uvázat v 
malém přístavu a poté projít pěšky celý ostrov, navštívit starý maják a vesnici, 
kde stojí za to ochutnat místní vína trojšćinu a pleskunac. Alespoň jednu noc 
během pobytu na Kvarneru byste měli strávit obklopeni nedotčenou přírodou 
a poslouchat její nerušené chvění a pro takové okamžiky představují neoby-
dlené zátoky Punte Križa na ostrově Cresu „fantastickou destinaci“, v jejíchž 

SKRYTÉ 
TRASY

Zavratnica, Velebit (Z. Jelača)

Lopar, Rab (I. Biočina )

Sveti Vid, Cres (Z. Jelača)
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zátokách stále můžete brzy ráno narazit na srny hledající pitnou vodu. Pokud 
pak chcete zažít něco speciálního, doporučujeme prohlídku dvou ostrovů, které 
po dlouhá léta sloužily jako vězení: Grgur a Goli otok. Grgur se nachází mezi 
Rabem, Krkem. Prvićem a Golim otokem a dostat se k němu lze plavbou kolem 
jihozápadní strany Krku a zakotvit v zátoce Sveti Grgur na severozápadní straně 
ostrova. Ostrov je plný zeleně, překrásných zátok a pláží a kamenitá krajina se 
na něm střídá s lesy. Tady kdysi byla ženská věznice, jejíž pozůstatky je možné 
vidět i dnes. Několik hodin plavby od Grguru se nachází neblaze proslulý Goli 
otok, na kterém se nacházejí pozůstatky kdysi nejznámějšího vězení v Evropě.  
Ostrov dnes není trvale obydlen, během letních měsíců můžete zakotvit v záto-
ce Vela Draga a odtud se vydat na prohlídku ostrova.

Skrytá zákoutí 
dostupná pouze 
plavidlem, v nichž 
najdete skutečný klid 
a soukromí, se 
nacházejí v celé oblasti

Lubenice, Cres (M. Šćerbe) Rab (M. Šćerbe)
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 Opatijskou riviéru zdobí vily a parky a díky své hotelové a 
hostinské nabídce je vyhledávanou destinací mnoha hostů 
během celého roku

 V srdci Kvarnerského zálivu se nachází malé turistické městečko 
Ičići, které je také centrem místního jachtingu díky ACI marině

 V blízkosti ostrova Krku se nachází ostrůvek Košljun s 
františkánským klášterem, v němž se uchovává zázračný krucifix 
ze 16. stol., a ostrov samotný je pravým vegetačním rájem

 Na ostrově Cresu je zvláště atraktivní kamenné městečko 
Lubenice, které „visí“ na útesu 378 metrů nad mořem a 
překrásnou oblázkovou pláží

 Sup bělohlavý je chráněný dravý pták, který žije na strmém 
pobřeží ostrova Cresu

 V moři mezi Cresem a Lošinjem jsou zvláštní atrakcí delfíni, 
které můžete pozorovat při hře a krmení

CESTOVNÍ RUCH / PŘÍRODA

Opatija (R. Kosinožić)

Rijeka (I. Biočina) M. Jelavić

Mrgar, Krk (D. Mance)
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DĚDICTVÍ / GASTRO

Kvarner

Lubenice (R. Kosinožić)

Kvarnerské krevety (B. Prezelj)

Košljun (S. Gobbo)

Baška, Krk (A. Gospić)

Zajímavosti

 Národní park Risnjak se nachází na jedné z křižovatek 
evropských ekosystémů, z čehož plyne rozmanitost 
rostlinného a živočišného světa a krasové fenomény

 Z Velebitu se směrem k moři spouští bóra, silný severní vítr, 
pod jehož nárazy zůstaly severní části ostrovů Pagu, Krku a 
Rabu téměř pusté, a který si nejvíce užívají surfaři

 Na ostrově Rabu se nachází Lopar s překrásnou písečnou 
pláží, dlouhou 1500 metrů

 Bašská deska z 12. stol., největší chorvatská písemná památka 
psaná staroslovanskou hlaholicí, byla nalezena na ostrově Krku

 Z gastronomických delikates je třeba zmínit proslulé 
kvarnerské krevety, ostrovní jehněčí maso, divočinu, lesní 

ovoce a spoustu jedlých hub, rabský dort, lovranské  

kaštany maruny a z vína vrbnickou žlahtinu
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1. Punat, Krk

2.  Supetarska Draga, Rab

3.  Punta Križa, Cres 

4.  Susak

5.  Unije

6.  Cres

7.  Rijeka

Doporučení 2

* Odjezd z Rijeky

1. Valun, Cres

2.  Mali Lošinj

3.  Ilovik, Rab

4.  Rab

5.  Osor

6.  Cres

7.  Ičići

Doporučení 1

* Odjezd z Ičići

Trasy



MARINA 
BRODOGRADILIŠTE 
CRES
Marina se nachází v loděnici jihovýchodně od creského 
přístavu a samotného centra města, dobře chráněná 
před silnými větry a vlnami. Spojení ostrova Cresu, a tím 
také loděnice, s pevninou je dobré. Ostrov spojují dvě 
trajektové linky - Merag - Valbiska a Brestova - Porozina 
a také rychlá lodní katamaránová linka Cres - Rijeka.

  HR-51557 CRES, Peškera 2
  +385 (0)51 571 544 •  +385 (0)51 571 544
  www.brodogradiliste-cres.hr 

 bc.marina@ri.t-com.hr •  44° 57’ 48” N; 14° 24’ 61” E

1 nm 100 m 100 mIII 5 m50 60 20 tI-XII 100 t 650 t

  HR-51557 CRES, Obala sv. Benedikta 3
  +385 (0)51 571 622 •  +385 (0)98 398 839
  www.aci-marinas.com •  m.cres@aci-club.hr
  44° 56,9’ N; 14° 25’ E

ACI MARINA CRES
ACI marina na ostrově Cresu se nachází v centru nej-
většího, ale i nejřidčeji osídleného jaderského ostrova. 
Cres je již léta destinací milovníků nedotčené přírody 
a také eko aktivistů, jakož i četných jachtařů z Evropy i 
ze světa. Hostům mariny je k dispozici restaurace Mis-
tral, zařízená v souladu s nejnovějšími ACI standardy, s 
nabídkou autochtonních pokrmů a nápojů. ACI marina 
Cres má také dvě Tesla Only elektrické dobíjecí stanice 
s výkonem až 22 kW a jednu dobíjecí stanici Tesla Uni-
versal s výkonem až 22 kW.

V 6 m440 70 80 tI-XII 10 t



47

MARINA 
ADMIRAL
Marina Admiral, nacházející se v srdci Kvarnerského 
zálivu v překrásné Opatiji, představuje dokonalý vý-
chozí bod pro začátek plavby po Jadranu. Marina se 
nachází v centru města před hotelem Admiral, jehož 
vybavení a služby jsou v plném rozsahu dostupné 
všem uživatelům mariny. Otevřená je po celý rok, a tak 
mohou jachtaři využít veškeré výhody bohaté turistic-
ké nabídky Opatijské riviéry.

  HR-51414 IČIĆI, Liburnijska cesta 7 A
  +385 (0)51 704 004 •  +385 (0)98 398 840
  www.aci-marinas.com •  m.opatija@aci-club.hr
  45° 19’ N; 14° 17,8’ E

  HR-51410 OPATIJA, Maršala Tita 139
  +385 (0)51 710 444 •  +385 (0)51 710 399
  www.marina-opatija.com
  reservations@remisens.com
  45° 19’ 6” N; 14° 18’ 4” E

ACI MARINA 
OPATIJA
ACI Marina Opatija nacházející se v místě Ičići na Opa-
tijské riviéře je ideálním místem pro začátek nebo ko-
nec plavby po Jadranu, nebo pro procházku známou 
promenádou Lungomare od Lovranu do městečka 
Volosko. V okruhu 150 km je dokonce pět mezinárod-
ních letišť (Rijeka, Pula, Záhřeb, Terst, Lublaň), a silniční 
spojení mariny s celou Evropou je též velmi dobré. Ma-
rina může přijmout jachty o délce až 40 metrů a kromě 
četných dodatečných služeb pro jachtaře a návštěvníky 
nabízí také dvě Tesla Only elektrické dobíjecí stanice o 
výkonu až 22 kW a jednu Tesla Universal dobíjecí stani-
ci o výkonu až 22 kW. Dodatečně byla instalována také 
univerzální dobíjecí stanice tipu Etral 2*22 kW.

III 4,5 m160 40I-XII 5 t 0,5 nm 500 m

I 7 m 15 t283 35I-XII

2 nm 200 m

Kvarner



MITAN 
MARINA
Mitan Marina je první komerční marina ve Vino-
dolském kanálu a díky blízkosti dálnice a letiště 
Rijeka je snadno dostupná. Je chráněná 240 me-
trů dlouhým vlnolamem a disponuje 180 kotviš-
ti. V marině se nachází restaurace, lounge bar a 
obchod s jachtařskými potřebami a marina nabízí 
též možnost pronájmu plavidel ZAR a zimní stání 
a servis plavidel.

  HR-51250 NOVI VINODOLSKI, Mel 1b
  +385 (0)51 569 180 •   +385 (0)51 569 188
  www.marinanovi.hr •  45° 08’ N; 14° 78’ E 
  info@marinanovi.hr

MARINA  
NOVI
Marina NOVI nacházející se přímo v centru měs-
tečka Novi Vinodolski je otevřená po celý rok a 
jachtařům nabízí kompletní služby. Tato nová a 
jedinečná prvotřídní marina byla projektována pro 
poskytování služeb v kvalitě mariny s 5 kotvami a 
může přijmout megajachty o délce až 70 metrů. 
Hostům jsou k dispozici také četné dodatečné 
služby jako wellnes centrum s otevřeným bazé-
nem, jacuzzi, masážemi, beauty centrem a také 
vynikající restaurace Admiral, wine and lounge bar 
a snack bar.

0,1 nmI 7 m204 10I-XII 40 t

  HR-51250 NOVI VINODOLSKI,
  Obala dr. Josipa Sokolića 1
  +385 (0)51 627 762 • +385 (0)51 627 763
  www.mitanmarina.com
  info@mitanmarina.com
  45°07’ 18.4”N; 14°48’ 28.9”E

III 180I-XII 15 m 20 t 2 km180
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ACI MARINA RAB
ACI marina Rab se nachází přímo u města Rabu 
v městském přístavu. Návštěvníci mariny mo-
hou využít veškeré výhody, které jim poskytuje 
poloha mariny v srdci města na stejnojmenném 
ostrově plném podivuhodných přírodních roz-
manitostí, překrásných pláží, bohaté historie a 
kulturních památek. V bezprostřední blízkosti 
mariny je mnoho restaurací, obchodů, umělec-
kých galerií a v létě také prostoru s bohatou kul-
turní a zábavní nabídkou. Ostrov Rab je spojen s 
pevninou trajektovou linkou Stinica - Mišnjak. Na 
trase Rijeka - Rab jezdí každý den také rychlá ka-
tamaránová linka.

  HR-51280 RAB, Šetalište kap. I. Dominisa 101
  +385 (0)51 724 023 •  +385 (0)98 399 482
  www.aci-marinas.com •  m.rab@aci-club.hr 
  44° 45,4’ N; 14° 46’ E

MARINA PUNAT
Nachází se v zátoce přírodně chráněné před všemi 
větry, je snadno dostupná a ideální ja-ko výchozí 
přístav pro plavbu. Nabízí všechny potřebné služ-
by pro plavidlo i posádku, včetně autorizovaných 
servisních techniků pro kompletní obnovu, údržbu 
a opravy jachet do 50 metrů délky. Nabízí vysoký 
stupeň bezpečí díky používání inovační IoT tech-
nologie senzorů. Obchody, restaurace, luxusní 
hotel, bungalovy, bazén, wellness a spa doplňují 
nabídku resortu. Marina Punat je mezi nejoceňo-
vanějšími, je certifikovaná podle normy ISO 9001 
pro kvalitu a 14001 pro ochranu životního prostředí 
a také ohodnocená 5 kot-vami podle globálního 
systému Gold Anchor Award.

  HR-51521 PUNAT, Puntica 7
  +385 (0)51 654 111 •  +385 (0)51 654 110
  www.marina-punat.hr •  45° 1,3’ N; 14° 37,6’ E 
  info@marina-punat.hr

1,5 nmII 2,5 m1000 500I-XII 100 t 600 t5 t

III 5 m134IV-X 10 t



  HR-51280 RAB, Supetarska Draga
  +385 (0)51 776 268 •  +385 (0)98 398 841
  www.aci-marinas.com •  m.supdraga@aci-club.hr
  44° 48,2’ N; 14° 43,7’ E

ACI MARINA 
SUPETARSKA 
DRAGA
Supetarska Draga je název městečka a zátoky, která je 
přírodním prodloužením nejúrodnějšího a největšího 
rabského pole. Toto je malý turistický ráj, neboť před 
zátokou se nacházejí tři ostrůvky s překrásnými píseč-
nými plážemi. V tomto prostředí se nachází ACI marina 
a četní jachtaři jsou zde svědky přímého setkání s příro-
dou. V marině jsou instalované tři dobíjecí stanice Tesla 
o výkonu 22 kW v blízkosti recepce, dvě dobíjecí stani-
ce Tesla Only a jedna dobíjecí stanice Tesla Universal.

Mali Lošinj (A. Gospić)

III 4 m 9 t310 53I-XII

11 nm
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Y/C MARINA 
MALI LOŠINJ
V centru severního Jadranu, na věčně zeleném 
ostrově Lošinji, a to bezprostředně před vjez-
dem do města Mali Lošinj, se nachází Y/C Ma-
rina Mali Lošinj. Ostrov Lošinj je rájem jachtařů 
díky svému členitému pobřeží, které krášlí četné 
zátoky, zálivy a okolní ostrůvky. Hostům mariny 
je k službám vynikající restaurace, obchod s po-
travinami a obchod s jachtařským vybavením. 
Marina je otevřená po celý rok.

MARINA 
LOŠINJ
Stoletá turistická tradice, mimořádné přírod-
ní krásy a vynikající dopravní spojení Malého 
Lošinje - letiště, silnice a trajektové linie - byly 
předpokladem pro rozvoj nového jachtařského 
centra na Jadranu. Marina Lošinj nabízí kromě 
nejmodernějších služeb přizpůsobených pro 
jachtaře také velkolepý výhled na malološinjský 
záliv a staroměstské jádro.

Kvarner

  HR-51550 MALI LOŠINJ, Runjica 5
  +385 (0)51 234 081 •  +385 (0)51 520 334
  www.marinalosinj.com •  booking@marinalosinj.com
  44° 32’ 42” N; 14° 27’ 29” E

II 15 m100 50 tI-XII 4 t

  HR-51550 MALI LOŠINJ, Privlaka 19
  +385 (0)51 231 626
  https://losinia.hr/hr/losinia-marina-losinj
  yc.marina@losinia.hr
  44˚ 32,6‘ N; 14˚ 28‘ E

II 12 m160 120 4 tI-XII 50 t
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SOUKROMÝ RÁJ 
UPROSTŘED 
JADRANU

DALMÁCIE 
ZADAR
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Telašćica (Z. Jelača)



Město Zadar a jeho bližší okolí mají mimořádně rozvinutou námořní infrastrukturu, 
nacházejí se ve středu chorvatského Jadranu a z marin v Zadaru a okolí můžete 
plout na všechny čtyři strany světa. Když se vydáte směrem na západ, narazíte na 
řadu obydlených ostrůvků s malými městečky, která si ještě uchovala atmosféru mi-
nulých časů se svými nedotčenými přírodními zátokami, a to nejlepší je skutečnost, 
že Silba, Olib, Premuda, Ist a Molat nejsou na hlavních trasách jachtařů, a tak tu na-
jdete relativní klid a maximální soukromí, což je v turistické sezóně vzácný jev. Pokud 
se vydáte na jih, situace je podobná, čeká vás úchvatný ostrov Dugi otok a před ním 
řada pěkných ostrůvků jako je Veli a Mali Iž nebo Rava v téměř jezerních podmín-
kách dlouhých mořských kanálů, které jsou charakteristické pro plavbu zadarským 

Zadar (I. Biočina)

ZADAR Dalmácie



archipelagem. Pokud se vydáte na východ, jsou logickou volbou Národní park Kor-
nati a Park přírody Telašćica, oblasti neskutečné krásy a charakteristické krajiny, díky 
čemuž jsou v letní sezóně zvláště populární. A pakliže vyplujete na sever, vplujete do 
Novigradského moře, podvelebitského kanálu nebo dokonce do řeky Zrmanji, což 
je plavba, pro kterou se rozhodnou málokteří, ale která vás odmění krajinou, jakou 
nenajdete nikde jinde na Jadranu. Celé akvatorium představuje pravou výzvu pro 
jachtaře toužící prozkoumat a objevit nová místa a zažít plavbu v dobře chráněných 
vodách. V centru se nachází město Zadar s bohatým historickým dědictvím, živostí 
městského centra regionu a mnoha moderními atrakcemi jako jsou Mořské varhany 
a - nejkrásnějším západem slunce na Jadranu.

Dalmácie - Zadar 55

Novigrad (I. Čorić) Nin (I. Čorić)

Mořské varhany, Zadar (L. Esenko)

Záliv Pantera a Veli rat  (B. Kačan)



Nejpopulárnějším kotvištěm v zadarském archipelagu je záliv, který představuje 
jeho západní hranici, a tím je Pantera na ostrově Dugi otok, jinak též největší 
kotviště na Jadranu. Na jižní straně ostrova Dugi otok se nachází zátoka Saka-
run s osm set metrů dlouhou překrásnou pláží, která je kromě jiného zařazena 
mezi dvacet nejkrásnějších pláží světa. Pokud se zdržíte ve čtyři míle hlubokém 
zálivu Telašćice, budete si užívat klid, který připomíná jezero, ale i v pravém 
slaném jezeře nacházejícím se mezi útesy jejího jihovýchodního výběžku. Plav-
ba zadarským akvatoriem pokračuje oblastí, kterou tvoří pěkně členitá sever-
ní strana ostrova Dugi otok a ostrovy, mezi nimiž vynikají Rava, Iž, Zverinac a 
Sestrunj. Na otevřeném moři se rozkládá západní část zadarského archipelagu, 

Krása zadarského 
archipelagu dojme vaše 
srdce, jeho chráněné 
zátoky a křišťálově čisté 
moře se mísí s mocnými 
úbočími Velebitu, která 
se dotýkají moře

Galešnjak (I. Pervan)

POPULÁRNÍ 
TRASY
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kterou tvoří ostrovy Olib, Silba, Premuda, Škarda, Ist a Molat. Olib je se svými 
překrásnými písečnými plážemi jedním z nejkrásnějších ostrovů v této části 
Jadranu. Mezi jachtaři je populární také Premuda díky pěknému kotvišti na jižní 
straně ostrova, o něco blíže pevnině je ostrov Molat a byla by škoda nenavštívit 
také nedalekou Silbu, která nabízí dobré kotviště, překrásnou přírodu a dobré 
domácí jídlo. Jižně od města Zadaru se nacházejí téměř spojené ostrovy Ugljan 
a Pašman, které dělí úzký průplav Ždrelac. Město Zadar je nevyhnutelnou 
zastávkou na trase jachtařů, a tato oblast se pyšní též největší marinou na Ja-
dranu, která se nachází v nedalekém Sukošanu, který je společně s Biogradem 
jedním z nejfrekventovanějších jachtařských míst na Jadranu.

Dalmácie - Zadar

Maják Veli rat (A. Gospić) Vinjerac (A. Gospić)

Propast Golubinka (A. Gospić)

Novsko ždrilo (A. Gospić)
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Z jižní strany ostrova Dugi otok se nachází ostrůvek Mežanj, který ukrývá pře-
krásnou oblázkovou pláž Veli Žal, a v blízkosti se nachází také jeskyně Golubin-
ka (u zátoky Bribinjšica). Plavba kolem zbývající části ostrova je ve znamení im-
pozantních útesů, jejichž výška přesahuje sto metrů a které se střemhlav řítí do 
moře vytvářejíce až mystický zážitek plavby. Pokud zadarskou oblast objevujete 
menším plavidlem, nachází se vynikající přístav na ostrově Vrgada. Přestože je 
tento malý ostrov, jinak bez automobilů, první na trase, když vyplujete z Biogra-
du, jen málokteří se na něm zdrží, aby strávili noc v klidné a pohostinné atmo-
sféře. Ti, kteří milují dobrodružství, se vydají na plavbu Velebitským kanálem, 
úzkým průplavem mezi ostrovem Virem a pevninou, a pod Pažským mostem 

SKRYTÉ 
TRASY

Sakarun, Dugi Otok (A. Gospić)

Beritnica, Pag (D. Sever)

Sakarun, Dugi Otok (A. Gospić)

B. Kačan



(pokud vás neomezuje výška stěžně). Písečné pláže, dokonalá samota  a 
možnost vplout do kaňonu řeky Zrmanji představují jedinečnou zkušenost, na 
kterou se odváží jen málokteří. Pokud pokračujete v plavbě směrem k městu 
Pag, budete si užívat ještě více v krajině divoké krásy, neskutečně formovaných 
kamenných mysů, mezi kterými se nacházejí skryté pláže a zátoky, v nichž 
nejsou návštěvníci, zatímco na vás „z vysoka“ hledí 1700 metrů vysoké pohoří 
Velebit. Ostrov Pag je dnes známý také jako centrum dobré zábavy pro milov-
níky elektronické hudby díky místu Zrće, které si zasloužilo své místo na mapě 
Evropy díky skutečnosti, že si na něm můžete po celé léto užívat na celodenní 
party se známými světovými hudebníky. 

Spousta vynikajících 
kotvišť mimo 
nejpopulárnější trasy 
je ideální volbou pro 
jachtaře toužící po 
objevování a nových 
zkušenostech

Brbinjščica, Dugi Otok (B. Kačan)

Pag (I. Pervan)

Bilotinjak, Zaton (B. Kačan)
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 Národní park Paklenica oplývá flórou a faunou, ale i jedinečnými 
krasovými skalami a jeskyněmi. Zvláště atraktivní jsou kaňony 
Velké a Malé Paklenice

 Krasová řeka Zrmanja je známá peřejemi a vodopády, a výhled na 
její kaňon vezme návštěvníkům dech

 Park přírody Velebit zahrnuje biologickou rozmanitost, krasové 
fenomény a také kulturní dědictví jako jsou sakrální objekty a 
historické stezky, které svědčí o životě v těchto surových, ale 
mimořádně krásných horách

 Park přírody Telašćica, další z přírodních drahokamů tohoto 
kraje, je díky své poloze jedním z největších a nejlépe chráněných 
přírodních přístavů na Jadranu, se slaným jezerem vzdáleným jen 
krátkou procházku od zátoky

 V antickém přístavu v Zatonu nedaleko Zadaru byly nalezeny 
pozůstatky potopených liburnských lodí. Liburni byly výbornými 
mořeplavci, kteří při stavbě lodí používali speciální techniku spojování 
elementů šitím. Má se za to, že si Římané osvojili jejich techniku 
stavby lodí a nazvali podle nich válečnou loď poháněnou vesly

 Kostel sv. Donata z 9. století je symbolem města Zadaru a 
nejmonumentálnější chorvatská stavba z raného středověku

PŘÍRODA / HISTORIE
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Národní park Paklenica (A. Gospić)

Kaňon Zrmanji (I. Lisjak)

Kostel sv. Donata (I. Čorić)

Pozdrav slunci (A. Gospić)
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 Zvláště působivé jsou Mořské varhany, architektonická 

instalace na zadarském nábřeží, které vydávají jedinečnou 

melodii hranou vlnami

 V jednom z nejstarších měst na Jadranu Ninu se nachází ninská 

salina, kde se tradičním způsobem více než 1500 let vyrábí sůl

 Pažská krajka představuje chorvatské nehmotné kulturní bohatství 

a vznikla v pracovitých a šikovných rukách žen z města Pagu

 Pažský sýr je nejznámější chorvatský mléčný výrobek vyráběný 

tradičními metodami z mléka autochtonních pažských ovcí 

 Zrće je oblázková pláž na ostrově Pagu, na které se v létě koupají 

mladí dychtící po dobré zábavě

 V biogradském akvatoriu se každý rok koná více než 40 domácích 

a mezinárodních jachtařských regat všech lodních tříd

 Vedle pažského sýru je jehněčí maso také to nejlepší, co 

gastronomie tohoto podnebí nabízí, určitě stojí za to ochutnat 

také Maraschino, likér z proslulé višně marasky 

DĚDICTVÍ / GASTRO

Slané jezero, Telašćica (I. Pervan)

Pažský sýr (D. Fabijanić)

Pažská krajka (D. Fabijanić)

Velebitské pastviny (I. Lisjak)

Zajímavosti
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Trasy

1. Iž

2.  Rava

3.  Telašćica, Dugi Otok

4.  Molat

5.  Olib

6.  Preko, Ugljan

7.  Zadar

Doporučení 1

1. Sutomišćica, Ugljan

2.  Žinčena, Pašman

3.  Vrgada

4.  Sali, Dugi Otok

5.  Iž

6.  Muline, Ugljan

7.  Zadar

Doporučení 2

* Odjezd ze Zadaru



D-MARIN 
BORIK
D-Marin Borik se nachází na západním pobřeží 
3 000 let starého města Zadaru. Moderní dálni-
ce, pravidelné lodní spojení s Anconou a přímé 
letecké linky s více než 50 evropskými městy 
umožňují jejím uživatelům přijíždět rychle a čas-
to. Blízkost ostrovů zadarského archipelagu, NP 
Kornati a města Zadaru jí dávají zvláštní přitaž-
livost. Rekonstrukcí v roce 2018 byla kompletně 
upravena pevninská část a nově vybudovaná 
budova recepce, sanitární uzly, café bar a bazén 
doplňují nabídku a vysokou úroveň pohodlí.

  HR-23251 KOLAN, Obala 1, Šimuni
  +385 (0)23 697 457 •  +385 (0)98 398 843
  www.aci-marinas.com •  m.simuni@aci-club.hr
  44° 28’ N; 14° 57,6’ E

ACI MARINA 
ŠIMUNI
ACI marina Šimuni na ostrově Pagu představuje 
severní vstup do Dalmácie nebo poslední mari-
nu kvarnerské ostrovní oblasti, a proto je vhod-
ná pro plavby směrem na sever - k Istrii a Opa-
tiji, a na jih - ke Kornatům, Šibeniku... Severní 
část ostrova je spojena s pevninou trajektovou 
linkou (Prizna - Žigljen) a jižní část ostrova, blíže 
Zadaru, mostem. Jen několik kilometrů od ma-
riny se nachází pláž Zrće, známé centrum letní 
zábavy, díky kterému se tento ostrov nazývá 
také chorvatskou Ibizou.

7 nm

II 2 m191 45I-XII 15 t 8 m

  HR-23000 ZADAR, Obala kneza Domagoja 1
  +385 (0)23 333 036 •   +385 (0)23 331 018
  www.d-marin.com •  borik@d-marin.com
  44° 7’ 54” N; 15° 12’ 36” E

III 5,5 m 20 t 1 nm 50 m 20 m177 15I-XII
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MARINA 
VELI RAT
V severní části ostrova Dugi otok, v zátoce Pan-
tera, která je přírodně chráněná před vlivem 
větrů, se nachází Marina Veli Rat. Zasazená do 
idylického prostředí nabízí svým návštěvníkům 
útěk před vřavou a uspěchanou každodenností.

  HR-23000 ZADAR, Ivana Meštrovića 2
  +385 (0)23 332 700 •  +385 (0)23 333 917
  www.tankerkomerc.hr •  marina@tankerkomerc.hr 
  44° 0’ 3” N; 15° 6’ 8” E

  HR-23287 VELI RAT
  +385 (0)23 378 072 •  +385 (0)23 378 072
  www.marinavelirat.com •  44° 8’ N; 14° 50’ E 
  reception@marinavelirat.com

MARINA ZADAR
Marina Zadar se nachází ve střední části jader-
ského pobřeží a přímo v centru Zadaru, města s 
bohatstvím historických památek, archeologic-
kými nalezišti a kulturní nabídkou, jakož i nejmo-
dernějšími obchodními centry. Před Zadarem se 
rozkládají skupiny ostrovů Zadarského a Kornat-
ského archipelagu, které čítají více než 300 ost-
rovů, ostrůvků a útesů. I proto četní jachtaři z ce-
lého světa volí Marinu Zadar jako ideální výchozí 
bod pro jachtařská dobrodružství.

II 8 m200 100I-XII 15 t 50 t

III 8 m207I-XII

100 m

30 nm

Dalmácie - Zadar



MARINA PREKO
Marina Preko nabízí bezpečné kotviště s moder-
ním vybavením v atraktivním malém městečku na 
ostrově Ugljanu. Preko je vzdálené pouhé tři ná-
mořní míle od pevninského přístavu - města Za-
daru. Marina poskytuje pravou ostrovní atmosféru, 
jakož i snadný přístup k ostatním chráněným kot-
vištím a stáním, a nabízí možnost objevovat stovky 
ostrůvků v Národním parku Kornati. K Marině Pre-
ko lze doplout také z italských vod, nejbližší letiš-
tě se nachází v Zadaru a je též spojená se všemi 
důležitějšími evropskými městy.

  HR-23273 PREKO, Vrulja 2
  +385 (0)23 286 230 •  +385 (0)23 286 272
  www.marinapreko.com •  44° 4,9’ N; 15° 11,6’ E

 reception@marinapreko.com 

MARINA 
OLIVE ISLAND
Olive Island Marina je malá rodinná marina se 
spoustou vybavení a bohatou gastronomickou 
nabídkou. Marina se nachází na ostrově Ugljanu 
v městečku Sutomišćica, které se svou hlubo-
kou a dobře chráněnou zátokou poskytuje plavi-
dlům bezpečí. Aby byl pobyt v marině příjemný a 
uvolněný, je zde bazén, pláž, terasa s překrásným 
výhledem, bar a restaurace. Všechno je doprová-
zeno bohatou upravenou zelení a mimořádným 
prostředím malého ostrovního městečka.

  HR-23273 SUTOMIŠĆICA, Šetalište sv. Mihovila
  +385 (0)23 335 808 •  +385 (0)23 335 810
  www.oliveisland-marina.eu •  44° 5’ 44” N; 15° 10’ 32” E

  oliveisland@marina-signum.com

2 nmIII 4 m200 10 40 tI-XII

1 km400 m

III 6 m95I-XII 0,5 nm
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MARINA  
VELI IŽ
Marina Veli Iž, malebné intimní místo s ostrovní 
tradicí, se nachází na ostrově Iž, uprostřed Za-
darského archipelagu. Je otevřená po celý rok. 
Ostrov Iž je trajektovou linkou spojen s pevninou 
a ostatními ostrovy, a také se Zadarem, kde se 
nachází mezinárodní letiště. V marině jsou re-
staurace a café bary, obchod a servis.

  HR-23284 VELI IŽ
  +385 (0)23 277 006 •  +385 (0)23 277 186
  www.tankerkomerc.hr •  44° 3’ N; 14° 6,8’ E 
  marina.iz@tankerkomerc.hr

D-MARIN 
DALMACIJA
D-Marin Dalmacija, nacházející se uprostřed 
chorvatského pobřeží v bezprostřední blízkos-
ti mnohých dalmatských ostrovů, je největší 
marinou v Chorvatsku. Disponuje 1 200 kotvišti 
na moři a 300 místy na pevnině, z nichž je 160 
na molech, která se používají pro kran-pass. Je 
snadno dostupná jak pevninskou, tak i mořskou 
cestou, a od letiště Zadar je vzdálená pouhých 
5 km. Nabídku mariny obohacuje Portus Beach 
Club s restaurací, lounge barem, dětským hři-
štěm a pláží, což dělá pobyt v marině zvláště 
příjemným a uvolňujícím.

III 3,5 m45 150I-XII 24 t 30 t 6 nm 50 m 50 m Dalmácie - Zadar

  HR-23206 SUKOŠAN, Bibinje – Sukošan 1
  +385 (0)23 200 300 •   +385 (0)23 200 333
  www.d-marin.com •  44° 3’ 10” N; 15° 18’ 4” E

 dalmacija@d-marin.com

II 7 m1200 300 80 tI-XII



Pašman (I. Pervan)
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MARINA 
ŠANGULIN
Marina Šangulin se nachází mezi Zadarem a 
Splitem v Biogradu n/M, v přírodní zátoce, kde je 
chráněná před všemi větry. Marina je otevřená po 
celý rok a nabízí servis a pronájem lodí. V bezpro-
střední blízkosti mariny se nacházejí restaurace, 
supermarkety, pošta, čerpací stanice, lékárny, 
přístavní kapitanát a vše, co jachtaři potřebují.

MARINA  
KORNATI
Marina Kornati je přední jachtařskou destinací na 
Jadranu, která díky doprovodné infrastruktuře 
Ilirije d.d. (hotelové ubytování, hostinská nabídka 
atd.) pořádá podzimní jachtařský veletrh Biograd 
Boat Show, a současně je to též marina s nej-
bohatším mezinárodním regatním kalendářem. 
Kromě vlastní servisní zóny a restaurace s hos-
půdkou působí v marině také třicet externích fi-
rem, což zajišťuje poskytování špičkových služeb 
všem jejím hostům.

  HR-23210 BIOGRAD n/M, Obala Kneza Branimira 1
  +385 (0)23 383 800 •  +385 (0)23 384 500
  www.marinakornati.com •  info@marinakornati.com
  43° 56’ 30” N; 15° 26’ 32” E

  HR-23210 BIOGRAD n/M, Uvala jaz b.b.
  +385 (0)23 385 020 •  +385 (0)23 386 709
  www.sangulin.hr •  marina@sangulin.hr
  43° 56’ N; 15° 27’ E

III 4,5 m 0,5 nm112 10I-XII 50 m 15 m 20 m Dalmácie - Zadar

II 6,5 m750 70 50 tI-XII 50 t

10 m 10 m
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Kornati (I. Pervan)

MEZI NÁRODNÍMI 
PARKY

DALMÁCIE 
ŠIBENIK
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Pevnost Barone (I. Biočina)

Pevnost sv. Nicholas (I. Pervan)

Murter (I. Biočina)

Kanál sv. Ante (B. Haron)
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Šibenická část chorvatského Jadranu je pravým rájem pro jachtaře. Tato oblast 
výjimečné krásy s nejvyšší hustotou ostrovů a ostrůvků na celém Jadranu se na-
chází mezi dvěma národními parky, NP Kornati na jihu a NP Krka na severu. Do-
konce i bez národních parků by tato oblast byla mimořádně zajímavá pro plavbu 
díky členitému archipelagu táhnoucímu se podél pobřeží od ostrova Murteru k 
Rogoznici. Blízkost četných ostrovů dělá šibenickou oblast zvláště atraktivní i pro 
malé lodě. Když k tomuto přírodnímu bohatství přidáte ještě starobylé chorvat-
ské město Šibenik, jehož katedrála sv. Jakuba nebo nedávno zrekonstruované 
pevnosti berou dech návštěvníkům z celého světa, pak máte důvodů k návštěvě 

Šibenik (Z. Jelača)

ŠIBENIK Dalmácie 



šibenického kraje více než dost. Tím však kouzlo šibenického kraje teprve začíná, 
bohatá gastronomická tradice s autochtonními odrůdami vinné révy, bohatství 
uměleckého projevu, nebo archeologická naleziště z římské doby v bezprostřed-
ní blízkosti pobřeží uspokojí zvídavost mnohých. Proto není divu, že je námořní 
infrastruktura této oblasti na nejvyšší úrovni. Četné mariny v šibenické oblasti 
nabízejí špičkové služby jachtařům, kteří je rádi navštěvují.

Kdybyste si museli vybrat jednu trasu, určitě by to byla plavba Kornatským archi-
pelagem. Ostrovy nevýslovné krásy jsou častým místem, na kterém mnozí tráví 
celou svou dovolenou. Téměř jezerní atmosféra archipelagu, který svou délkou 
ze severu chrání ostrov Kornat, je scénář, v němž si budete užívat objevování 
dobře chráněných zátok a kotvišť při plavbě kolem četných ostrůvků a v kaná-
lech mezi nimi. Téměř každé kotviště nabízí také autentické domácí jídlo v, pro 
Kornati charakteristických domácích hospůdkách nacházejích se přímo u moře, 
ale které nepochází jen z moře, nýbrž i z ostrovních pastvin, na kterých při plavbě 

Kornati (G. Santar)

Ostrůvek u Murteru (I. Pervan)

Zmajan (B. Kačan)

POPULÁRNÍ 
TRASY



často uvidíte stáda ovcí. Písečná pláž v zátoce Lojena na ostrově Levrnaka, 
strmé útesy jižního pobřeží vnějších ostrovů nebo modrá laguna ostrova Žakan 
jsou jen některé z nejznámějších kornatských atrakcí. Hned vedle Kornat se 
nachází ostrov Žut přitažlivý pro mnohé jachtaře, kteří jej využívají jako základnu 
pro plavby na Kornati, a městečka Murter a Betina, která jsou strážci námořní 
tradice i tradice stavby lodí. Další „bonbónkem“ šibenického akvatoria je NP Krka 
a plavba k městu Skradinu po řece Krce, která se vlévá do moře v kanálu sv. 
Antonína, který střeží pevnost sv. Mikuláše. Na konci kanálu se rozkládá město 
Šibenik a řeka Krka, jejímž korytem plujete už když jste v Šibeniku, pokračuje dál 
na sever přes Prokljanské jezero do Skradinu. Odtud se můžete vydat do národ-
ního parku lodí nebo po pěší stezce dlouhé 4 kilometry. Když spatříte Skradinský 
buk, první a pravděpodobně nejkrásnější z vodopádů Krky, jak se přelévá přes 
pěnovcové bariéry, pochopíte, proč se sem valí návštěvníci z celého světa. My 
bychom chtěli připomenout, že toto je pouze začátek cesty po řece, jejíž Roški 
slap, klášter na ostrůvku Visovac nebo zřídka navštěvovaný vodopád Manojlo-

Krása kornatského 
národního parku je 
v přímém kontaktu s 
vodopády řeky Krky, 
vzdálenými jen několik 
hodin plavby

Kornati (I. Biočina)
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vac tvoří oblast neuvěřitelné krásy - dostupnou jachtařům. Také krasová kráska 
Krka je v letních měsících teplá a koupání v ní je zábavným doplňkem mořských 
aktivit během plavby. Právě proto je Skradin v létě „odsouzen“ k návalům hostů, 
díky čemuž má skvěle rozvinutou gastronomickou nabídku, a mušle svatého 
Jakuba nebo skradinské rizoto jsou zde zvláště lahodné. Pobřežní část šibenic-
kého archipelagu je snadno dostupná plavidly, neboť nejvzdálenější ostrov Žirje 
leží pouze dvanáct námořních mil od pobřeží. Dobře chráněná kotviště a malá 
ostrovní a pobřežní městečka žijí naplno a jejich srdce bijí pro jachtaře. Ať už za-
míříte přídí k jihu, ke střední Dalmácii nebo na sever k Zadarskému archipelagu, 
vždy najdete dobré kotviště a místa s autentickou středomořskou krásou.

Kromě četných 
krás mořské části 
šibenického akvatoria 
se o jeho šarm zasloužil 
také Národní park Krka, 
do kterého mohou 
jachtaři bezmála vplout

Skradinski buk, Krka (Z. Jelača)



Díky akvatoriu, které je snadno dostupné pro všechna plavidla, těžko v šibenickém 
archipelagu najdete zcela klidný koutek. Nejvytrvalejší jachtaři přesto najdou svá 
místa, kde si mohou užívat o samotě v krásách přírody. Některé zátoky na severní 
straně ostrova Kornatu a na jižním pobřeží Žutu vám poskytnou takový klid. Neoby-
dlený ostrůvek Tetovišnjak nabízí na svém východním mysu překrásnou pláž dobře 
chráněnou před západními větry. Totéž platí i pro východní část ostrova Zlarinu a 
řadu ostrůvků, které se směrem k severu větví směrem k nedaleké Grebaštici. Za 
pěkného počasí je výborný nápad navštívit majáky tohoto kraje, v první řadě Blit-
venici na otevřeném moři. Přestože není skryté, navštěvují muzeum chorvatského 
vynálezce Fausta Vrančiće na ostrově Prvići jachtaři jen zřídka.

SKRYTÉ
TRASY

Skradin

I. Pervan

Skradin (I. Biočina) Kremik, Primošten (I. Pervan)

Primošten (I. Biočina)
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 Národní park Kornati, jako nejčlenitější ostrovní skupina ve 
Středomoří, a Národní park Krka, jako přírodní a krasový fenomén 
nadchnou každého návštěvníka této části Dalmácie

 Zlarin je ostrov známý svými korály a Krapanj, nejnižší ostrov v 
Chorvatsku, svými sběrači mořských hub

 Nejcennější kulturní památkou šibenického kraje je renesanční 
katedrála sv. Jakuba 

 Uprostřed jezera na řece Krce se nachází ostrůvek Visovac s 
františkánským klášterem

 Atraktivní šibenická promenáda podél kanálu sv. Antonína je 
ideální k rekreaci

PŘÍRODA / UNESCO

Zajímavosti

Visovac (I. Pervan)

Krapanjská houba (I. Bura)

Korál, Zlarin (Z. Sunko)

Latinská plachta (I. Pervan)
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 V blízkosti Rogoznice se nachází mys Ploče (Punta Planka), 
který staletí před Kristem řečtí námořníci nazývali Diomédovým 

mysem, neboť k němu údajně doplul sám Diomédes po  
Trojské válce

 Regata Latinsko idro se snaží oživit vzpomínky na dávný způsob 
života na moři a používání specifických lodí

 Mezinárodní dětský festival jako afirmovaná kulturní manifestace 
se koná více než padesát let a dnes je ochrannou známkou 
města Šibeniku

 Z jedinečného spojení kontinentální a středomořské kuchyně 
vznikly delikatesy jako jsou svatojakubské mušle, miljevacký 

pršut, chléb pod pekou, krůta a kohout v chlebové peci a to vše 
doprovázeno vynikajícími víny babić, maraština a debit
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KULTURA / GASTRO

Dalmácie - Šibenik

Drniški pršut

Šibenik (Z. Jelača)

Katedrála sv. Jakuba (I. Pervan)

Pršut z Drniše (M. D. Pečanić)

Národní park Kornati (I. Pervan)
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Trasy

1. Skradin

2.  Prvić Luka

3.  Kaprije

4.  Piškera, NP Kornati

5.  Žut

6.  Tribunj

7.  Šibenik

Doporučení 1

1. Borovnjaci, Kakan

2.  Stupica Vela, Žirje

3.  Lavsa, NP Kornati

4.  Šipnata, NP Kornati

5.  Murter

6.  Tijašćica, Tijat

7.  Šibenik

Doporučení 2

* Odjezd ze Šibeniku 



ACI MARINA 
PIŠKERA
ACI marina Piškera se nachází mezi ostrovy Piš-
kera a Panitula Vela na severním pobřeží ostrova 
Panitula Vela. Mezi jachtaři je zvláště oblíbená, 
protože se nachází uprostřed trasy vedoucí Ná-
rodním parkem Kornati a obklopuje ji mozaika 
ostrovů, ostrůvků, útesů a majáků. Dodávky 

vody jsou od 8 do 10 hodin a elektřiny od 8 do 

12 a od 18 do 24 hodin.

  HR-22242 JEZERA, Obala sv. Ivana 47 E
  +385 (0)22 786 0278 •  +385 (0)98 398 844
  www.aci-marinas.com •  m.zut@aci-club.hr
  43° 53’ N; 15° 17,4’ E

  HR-22242 JEZERA, Obala sv. Ivana 47 E
  +385 (0)91 470 0091 •  +385 (0)98 398 845
  www.aci-marinas.com •  m.piskera@aci-club.hr
  44° 45,6’ N; 15° 21’ E

ACI MARINA ŽUT
ACI Marina Žut se nachází v nejzápadnější čás-
ti zátoky Luke Žut, uprostřed nedotčené krásy 
jachtařského ráje kornatského souostroví. Pro 
všechny, kteří navštěvují Kornati, je tato marina 
nevyhnutelnou zastávkou. Dodávky vody jsou 

od 8 do 10 hodin a elektřiny od 8 do 12 a od 18 

do 24 hodin.

III 4,5 m120IV-X 8 nm

III 3,5 m 12 nm118IV-X
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MARINA BETINA
V Betině, malém pitoreskním městečku na 
ostrově Murteru a v blízkosti dvou národních 
parků Kornati a Krka, jedinečných přírodních 
fenoménů, se nachází jedno z nejkrásnějších 
a nejintimnějších míst na Jadranu - Marina Be-
tina, místo, kam patříte. Marina Betina je místo s 
příjemnou a intimní atmosférou, projektovaná v 
myšlence a tvaru lodi, které symbolizují věčné 
spojení lidí, moře a lodí - místo, v němž je tradice 
součástí budoucnosti.

  HR-22243 MURTER, Put Gradine 1
  +385 (0)22 434 411 •  +385 (0)22 435 242
  www.marina-hramina.hr •  info@marina-hramina.hr
  43° 49’ 37” N; 15° 35’ 50” E

  HR-22244 BETINA, Nikole Ševina 15
  +385 (0)22 434 497 •  +385 (0)22 434 497
  www.marina-betina.com •  43° 49’ 6” N; 15° 36’ 4” E 
  marina-betina@si.t-com.hr

MARINA 
HRAMINA
Marina Hramina se nachází na ostrově Murte-
ru, přímo u vjezdu do Národního parku Korna-
ti, a představuje ideální výchozí přístav pro vý-
lety a vícedenní plavby, Organizace mariny a 
služby jsou přizpůsobené potřebám a přáním i 
těch nejnáročnějších jachtařů. V rámci mariny je 
servis plavidel, obchod s jachtařským vybave-
ním, samoobsluha, obchod se suvenýry, prádel-
na, rent a scooter a lodní agentura. Je zde též 
malý hotel Stomorin a restaurace Butina.

II 7 m240 60I-XII 40 t 0,5 nm Dalmácie - Šibenik

III 3 m370 120I-XII 15 t 70 t 30 t



MARINA 
PIROVAC
Marina Pirovac se nachází přímo v centru stejno-
jmenného starobylého dalmatského městečka. 
Je chráněná před větry a poskytuje bezpečné 
útočiště pro dvě stě lodí. Blízkost národních par-
ků Kornati a Krka z ní dělají ideální výchozí přístav 
pro výlety, plavby a regaty. V marině se nachá-
zí restaurace, bezplatný Wi-Fi, servis plavidel, 
apartmány a parkoviště. Nedaleko mariny je nově 
upravená pláž s doprovodným vybavením.

ACI MARINA 
JEZERA
ACI marina Jezera na ostrově Murteru se nachází v 
jižní části zátoky Jezera. Jezera jsou nejstarší osa-
dou na ostrově, kde ještě dnes žije autentický duch 
Dalmácie, a tradiční způsob života rybářů a námoř-
níků šťastně spoluexistuje s rozmanitou turistickou 
nabídkou, která uspokojí i ty nenáročnější hosty 
toužící po autentických zážitcích a delikatesách 
špičkové tradiční dalmatské kuchyně. Ostrov Mur-
ter je mostem, který se nachází v městečku Tisno, 
dobře spojený s pevninskou silniční sítí a v blízkosti 
jsou též mezinárodní letiště v Zadaru a ve Splitu.

II 5 m212 40I-XII 10 t

  HR-22242 JEZERA, Obala sv. Ivana 47
  +385 (0)22 439 295 •  +385 (0)98 398 846
  www.aci-marinas.com •  m.jezera@aci-club.hr
  43° 47’ N; 15° 39’ E

30 t15IV 200I-XII 3 nm5,4 m

  HR-22213 PIROVAC, Obala Rtine 1a
  +385 (0)99 702 8261
  www.marinapirovac.com •  43° 49’ 01.0” N; 15° 39’ 53.0” E

  info@marina-pirovac.hr
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ACI MARINA 
VODICE
ACI marina Vodice se nachází přímo v místě, v 
severovýchodní části městského přístavu. Tato 
marina je oblíbeným místem setkání jachtařů 
toužících po aktivní dovolené, zábavě a rozma-
nitých požitcích. Kromě překrásné krajiny, která 
obklopuje Vodice, jsou v bezprostřední blízkosti 
také dva národní parky - Kornati a Krka. Vodice 
jsou velmi dobře spojené s pevninskou silniční 
sítí a v blízkosti se nacházejí také dvě meziná-
rodní letiště - Zadar a Split.

  HR-22211 VODICE, Artina 13 A
  +385 (0)22 443 086 •  +385 (0)98 398 847
  www.aci-marinas.com •  m.vodice@aci-club.hr
  43° 45,5’ N; 15° 47,2’ E

  HR-22212 TRIBUNJ, Jurjevgradska 2
  +385 (0)22 447 145 •  +385 (0)22 447 148
  www.marinatribunj-adriatiq.com
  marina-tribunj@adriatiq.com •  43° 45’ N; 15° 45’ E

I 5,5 m220 150 80 tI-XII 2 t

50 m

MARINA TRIBUNJ
Danuvius marina d.o.o., vybavená podle nejvyš-
ších standardů, je velmi atraktivní a žádanou 
destinací a je uzpůsobená ke kotvení a ubyto-
vání těch nejnáročnějších plavidel a jachtařů. 
Marina obarvená pestrou barvou přitahuje po-
zornost prostorem, který není narušený nepo-
třebnou výstavbou, nýbrž je podél celé mariny 
vytvořena promenáda. Hosté se mohou po celý 
rok ubytovat v pěkně vybavených pokojích a 
apartmánech v hlavní budově mariny, a k služ-
bám je jim též kvalitní lodní servis Merk & Merk 
Yacht-Service – Tribunj d.o.o.

II 3,3 m382 55 60 tI-XII 10 t



MARINA ZATON
Marina se nachází na jihozápadní straně Zaton-
ského zálivu naproti vjezdu do jezera Prokljan a 
na hlavní námořní trase ke Skradinu a Národnímu 
parku Krka. Přírodní prostředí chrání marinu před 
všemi větry a vlnami, zatímco překrásné okolí, 
které ji obklopuje, navozuje uvolněnou atmosfé-
ru a pocit soukromí. Pouhých 500 metrů od ma-
riny je městečko Zaton, s veškerým potřebným 
vybavením - velký supermarket, pošta, ambulan-
ce, obchody, kostely a další.

  HR-22215 ZATON, Dobri dolac b.b.
  +385 (0)22 310 103 •  +385 (0)22 310 103
  croatia@dreamyachtcharter.hr
   43° 46’ 39,66” N; 15° 49’ 48,22” E

III 30 12I-XII 1 km 1 km4 nm

  HR-22222 SKRADIN, Obala Pavla Šubića 18
  +385 (0)22 771 365 •  +385 (0)98 398 848
  www.aci-marinas.com •  43° 49’ N; 15° 55,6’ E

  m.skradin@aci-club.hr

ACI MARINA 
SKRADIN
Jedna z nejhezčích ACI marin se nachází přímo u 
ústí řeky Krky v blízkosti nedalekého Národního 
parku Krka a díky jedinečné kombinaci mořské a 
sladké vody je zvláště zajímavá pro majitele dře-
věných plavidel. Marina nabízí možnost stání pro 
jachty o délce až 70 metrů a je zde též nově ote-
vřené kotviště Vozarica, specifické výjimečnou 
zeměpisnou polohou a přírodní ochranou před 
vlnami. Kapacita kotviště je 18 bójí pro plavidla o 
délce až 15 m a je otevřené po celý rok.

III 7 m180I-XII 8 nm
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III 2,5 m250 100I-XII 5 t 2,5 nm

MARINA 
SOLARIS
Solaris Yacht Marina se nachází v zátoce hned u 
Solaris Camping a Solarisovy Vily Kornati. Upro-
střed zátoky se nachází malý ostrůvek, na kte-
rém se hosté mohou osvěžit a relaxovat v café 
baru Captain‘s Club. Yacht Marina Solaris je vý-
jimečná vynikající zeměpisnou polohou, dobrou 
ochranou před větry a blízkostí NP Krka a Kor-
nati, ale i přitažlivým šibenickým archipelagem 
s řadou ostrovů, ostrůvků a útesů.

  HR-22000 ŠIBENIK, Hoteli Solaris 86
  +385 (0)22 361 001 •  +385 (0)22 361 800
  www.solaris.hr •  marina.info@solaris.hr
  43° 42’ N; 15° 53’ 20” E

Dalmácie - Šibenik

  HR-22000 ŠIBENIK, Obala Jerka Šižgorića 1
  +385 (0)22 460 800 •   +385 (0)22 460 802
  www.d-marin.com •  43° 43’ ̍N; 015° 54.3’ ̍E
  mandalina@d-marin.com

D-MARIN 
MANDALINA
D-Marin Mandalina se nachází v Šibeniku, pře-
krásném městě, které obklopují čtyři středo-
věké pevnosti. Národní parky Kornati a Krka a 
katedrála sv. Jakuba jsou jen některé z atrakcí 
tohoto kraje. To, co vyzdvihuje D-Marin Manda-
linu, jedinou marinu pro megajachty, je přírodně 
chráněná poloha, vysoká úroveň bezpečnosti a 
špičková kvalita služeb. Od léta 2015 je otevřený 
také D-Resort Šibenik s hotelem, vilami k proná-
jmu, spa centrem a Yacht Clubem.

IV 30 m 1,5 t440 30 50 tI-XII 0,5 nm



Purara (B. Kačan)
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MARINA FRAPA
Nachází se v samém srdci Dalmácie, v městeč-
ku Rogoznica, pěkné a ze všech stran chráněné 
zátoce Soline. V tomto komplexu se nachází 10 
mol a tranzitní molo s celkem 500 kotvišti, jakož i 
hlídaný prostor pro stovku stání na souši. Marina 
splňuje všechny nejvyšší ekologické standardy a 
proto je již 11 let držitelkou Modré vlajky.

MARINA  
KREMIK
Marina Kremik se nachází nedaleko Primošte-
nu, v malebné zátoce obklopené stoletými vi-
nohrady. Zařezává se hluboko do pevniny a je 
jednou z nejlépe chráněných marin na Jadranu. 
Národní park Kornati je vzdálený 30 nm a split-
ské letiště pouze 30 km. Marina má restauraci, 
samoobsluhu, obchod s jachtařským vybave-
ním a technickou službu.

  HR-22202 PRIMOŠTEN, Splitska 22-24
  +385 (0)22 570 068 •  +385 (0)22 571 142
  www.marinakremik-adriatiq.com
  marina-kremik@adriatiq.com 
  43° 34’ 15” N; 15° 56’ 31” E

  HR-22203 ROGOZNICA, Uvala Soline 1
  +385 (0)22 55 99 00 •  +385 (0)22 55 99 32
  www.marinafrapa.hr •  frapa@marinafrapa.hr
  43° 31` N; 15° 58` E

Dalmácie - Šibenik

II 4 m393 200 5 tI-XII 80 t

2 km

I 15 m462 150 75 tI-XII
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OSTROVY STŘEDNÍ 
DALMÁCIE NA 
VAŠÍ DLANI

DALMÁCIE
SPLIT
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Paklené ostrovy (B. Kačan)



Archipelag střední Dalmácie je plný superlativů, v něm se nachází nejvyšší i 
nejdelší chorvatský ostrov, jeho centrem je město Split jako největší chorvatské 
město na pobřeží, v této části chorvatského pobřeží se nachází nejmenší počet 
ostrovů, které jsou však rozlohou největší..., a přívlastků, které začínají s „nej“ je 
dostatek k tomu, aby to pro mnohé byla nejpopulárnější oblast plavby. To záro-
veň znamená, že je zde v době jachtařské sezóny také nejvyšší hustota všech 
typů plavidel. Popularita má své výhody i nevýhody, ale pokud si uvědomujete, 
že v tomto akvatoriu v době sezóny nebudete sami, pak si můžete vybrat, zda 
chcete navštívit nejpopulárnější nebo nejskrytější místa, která ostrovy střední 
Dalmácie skrývají, při další výjimečné plavbě chorvatským mořem. Přitom má 
každý ostrov s ohledem na svou velikost určitá specifika, která se odrážejí v 

Split (L. Esenko)

SPLIT Dalmácie 
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přírodních, jazykových, enologických a kulturních aspektech. Jako majáky života 
a kultury střeží ostrovní městečka své stopy, které vedou do doby antiky, a v 
letních měsících se stávají jevištěm charakteristického středomořského životního 
stylu ve šťastné symbióze s množstvím návštěvníků z celého světa. Jsou centry 
zábavního života a špičkové gastronomické nabídky, jako doplněk přírodních krás 
dostupných jachtařům. Chráněné zátoky s křišťálově čistým mořem, oblázkové a 
písečné pláže a ostrůvky roztodivných tvarů se nacházejí v jejich bezprostřední 
blízkosti i na trasách mezi nimi. Z druhé strany se nabídka na pevnině ideálně do-
plňuje s tou na moři. Diokleciánův Split nebo středověký Trogir jsou komplemen-
tární součástí plaveb po střední Dalmácii a doplňují nabídku pro jachtaře svými 
městskými možnostmi.

Sveta Nedjelja, Hvar (I. Biočina)

Bol, Brač (I. Biočina)

Prokurative, Split (H. Serdar)

Grgur Ninski, Split (I. Biočina)



Město Hvar na stejnojmenném ostrově, jinak nejslunečnějším ostrově v Chorvatsku 
(další nej), a malé souostroví Paklinských ostrovů v jeho blízkosti jsou nevyhnu-
telnou zastávkou při plavbě střední Dalmácií. Přístav Hvar, dýchající historickým 
šarmem a oplývající architekturou, která ledasčím převyšuje dědictví většiny chor-
vatských ostrovů, je jako centrum námořních tras v celém regionu v obležení ná-
vštěvníků. Návalu turistů můžete částečně utéci v malém archipelagu před Hvarem, 
kde se nachází řada výborných kotvišť, ACI marina na ostrově sv. Klement a vyni-
kající restaurace s místní nabídkou mořských plodů. Přírodním krásám stojí bok po 
boku noční život Hvaru se stejně přitažlivou nabídkou jak pro mladou, tak i pro starší 
generaci, což dělá z návštěvy tohoto drahokamu, který oslavil 150 let cestovního 
ruchu, jedinečný zážitek. Ostrov Vis, který se nachází v bezprostřední blízkosti Hvaru, 
dnes se svými přírodními krásami také přitahuje četné jachtaře. Tento ostrov, kdysi 

Jachtaři všech profilů 
navštěvují ostrovy 
střední Dalmácie, mezi 
nimiž jako centrum dění 
vyniká město Hvar

Hvar a Paklené ostrovy (B. Kačan)

POPULÁRNÍ 
TRASY
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vojenská základna, nabízí vynikající možnosti k uvázání lodi, a Komiža, jako nejzná-
mější rybářský přístav na Jadranu, také setkání s bohatou historií života na tomto 
prostoru. Avšak hlavním důvodem návštěvy Visu je úchvatná příroda. Modrá jes-
kyně na ostrově Biševu je planetárně populární, stejně jako zátoka Stiniva ve tvaru 
amfiteátru na jižním pobřeží Visu, ostrůvek Budikovac, který ukrývá tyrkysovou 
lagunu obroubenou oblázkovými plážemi a Zelená jeskyně na ostrově Dobri otok 
jsou dnes pro jachtaře destinace, které nelze nenavštívit. Zátoka Stončica s píseč-
nou pláží zakončuje plavbu kolem Visu, a jedna jiná pláž je pravým magnetem pro 
jachtaře. Překrásná oblázková pláž Zlatni rat na ostrově Brači, kterou tvarují mořské 
proudy, představuje jedinečný přírodní fenomén a díky stálým větrům je dnes cen-
trem milovníků windsurfingu. Jachtaři dnes rádi navštěvují také město Split, které 
se díky bohaté kulturní nabídce a nočnímu životu pro mnohé stává nevyhnutelným 

Makarska (V. Begović)

Trogir (I. Biočina)Podrače, Brela (V. Begović)



a často výchozím bodem pro plavbu akvatoriem střední Dalmácie. Jachtaři mají 
rádi také město Trogir, které je stejně jako Split pod ochranou UNESCO, a neda-
leká tyrkysová laguna, kterou tvoří ostrov Krknjaš, a Maslinica na ostrově Šolta se 
staly nevyhnutelnými body jachtařského turizmu v této části Jadranu.

Pokud jste na Biševu, stojí za to navštívit jeskyni Medvidja špilja, v níž můžete s 
trochou dobrodružného ducha při potápění zažít svět, v němž kdysi žil středo-
mořský tuleň. Jižní pobřeží ostrovů Šolty a Brače nabízejí řadu dobře chráněných 
zátok, kde si můžete užívat v dokonalém klidu a překrásné přírodě. Trochu jiný 
klid nabízejí ostrovy ve svém vnitrozemí. Severní strana ostrova Hvaru nabízí 

SKRYTÉ 
TRASY

Sutivan, Brač (Z. Jelača)

Stiniva, Vis (A. Gospić)

Stari Grad, Hvar (V. Begović)

Vis (Z. Jelača)
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ideální kombinaci kotvení v přímořských městečkách Jelsa, Vrboska a Starigrad, v 
jejichž bezprostřední blízkosti se nachází řada osad, v nichž můžete najít vynika-
jící místní vinaře a autentickou gastronomickou nabídku. Stejně zábavné je též 
objevování vnitrozemí ostrova Visu a návštěva poustevny Blaca na ostrově Brači 
je jedním z nejhezčích výletů, na který se můžete vydat, když vystoupíte z lodi na 
pevninu. Když uděláte totéž při návštěvě dnes opuštěné vesnice Malo Grablje na 
ostrově Hvaru a dorazíte k levandulí obarvené sousední vsi Velo Grablje, máte 
příležitost poznat chorvatské pobřeží jiným a kompletnějším způsobem. Pokud se 
rozhodnete zastavit se v městě Omiši, poznáte modro-zelenou dimenzi našeho 
pobřeží při raftingu na v létě teplé řece Cetině.

Autentická středomořská 
atmosféra v pitoreskních 
přímořských 
městečkách a chráněné 
zátoky jsou pravým 
rájem pro jachtaře

Maják Host, Vis (Z. Jelača)
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 Světovým dědictvím UNESCO bylo prohlášeno historické 
jádro města Splitu s palácem římského císaře Diokleciána, 
významnou památkou pozdně antické architektury

 Na seznamu světového dědictví UNESCO se nachází také 
starobylé jádro města Trogiru, pravá umělecká pokladnice, a 
zvláště působivá je katedrála sv. Vavřince, budovaná od 13. do 15. 
století, kterou krášlí portál mistra Radovana

 V bezprostřední blízkosti Splitu jsou také pozůstatky antického 
města Salony, někdejšího centra velké římské provincie Dalmácie

 Poustevna Blaca je významnou kulturní památkou ostrova Brače. 
Klášter v kopcích vybudovali chorvatští hlaholité v 15. století

 Na ostrově Brači se nachází Zlatni rat, překrásná pláž tvořená 
drobnými oblázky, která mění svůj tvar pod vlivem větru a 
mořských vln

 Nejvyšším vrcholkem ostrova Brače a jednou z nejkrásnějších 
vyhlídek na Jadranu je Vidova gora vysoká 780 metrů

UNESCO / KULTURA

Split (A. Verzotti)

Radovanův portál, Trogir (Z. Jelača)

Zajímavosti

Mys Kabal, Hvar (I. Pervan)

Zlatni rat (I. Pervan)



Dalmacija - Split 99

 Modrá jeskyně na ostrově Biševu je jakousi geomorfologickou 
přírodní památkou a charakterizuje ji jedinečná hra světla a 
barev

 Potápěčům na nádech je snadno dostupný antický přístav ve 
Visu u poloostrova Prirovo

 Na Palagruži, kde je podle řeckých legend pochován Diomédes, 
výzkumy ukázaly, že mezi 4000 zlomky keramiky jsou i 
pozůstatky architektury – možná Diomédova chrámu

 Působivý kaňon, který vyhloubila řeka Cetina, jedna z 
nejkrásnějších řek v Chorvatsku, a četné peřeje v její části po 
proudu nadchnou milovníky raftingu

 Gastronomická nabídka splitské oblasti je jednou z nejlepších 
ve Středomoří a pravou rapsódií pro chuťové buňky jsou pokrmy 
jako gregada, pašticada s noky, sinjské arambašiče, soparnik, 

vitalac, jehněčí dršťky, artyčoky s bobem, višské pogače, 

fritule a kroštule a také vína plavac mali, dobričić, vugava a 

bogdanuša

 Město Hvar je nejatraktivnější destinací pro ty, kteří milují 
noční život a zábavu až do rána, a ani Split za ním nezaostává 
jako destinace kultury a zábavy

PŘÍRODA
GASTRO
NOČNÍ ŽIVOT
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Modrá jeskyně, Biševo (Z. Jelača)

Poustevna Blaca, Brač (T. Rastić)

S. Surać

I. Pervan





Trasy

1. Maslinica, Šolta

2.  Komiža, Vis

3.  Vis

4.  Hvar

5.  Stari Grad, Hvar

6.  Milna, Brač

7.  Split

Doporučení 1

1. Stomorska, Šolta

2.  Bol, Brač

3.  Jelsa, Hvar

4.  Lovište, Pelješac

5.  Lovišće, Šćedro

6.   Wysp Paklinskich

7.  Split

Doporučení 2

* Odjezd ze Splitu



ACI MARINA 
TROGIR
ACI marina Trogir se nachází na ostrově Čiovo, na-
proti trogirskému městskému jádru mimořádné 
krásy a kulturní hodnoty, které bylo zařazeno na 
seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
Z mariny si můžete užívat výhled na četné kultur-
ní památky, mezi nimiž je také zvonice kostela sv. 
Vavřince, u jehož vchodu se nachází znamenitý 
portál mistra Radovana. Čiovo s Trogirem spojuje 
most (2,8 metru světlá výška od hladiny moře) a 
v bezprostřední blízkosti (pouhých 6 km) je mezi-
národní letiště Split.

  HR-21222 MARINA, Dr. Franje Tuđmana 5
  +385 (0)21 889 411; 889 412 •  +385 (0)21 889 010
  www.marina-agana.hr •  info@marina-agana.hr
  43° 30,6’ ̍N; 16° 7’ E

  HR-21220 TROGIR, Put Cumbrijana 22
  +385 (0)21 881 544 •  +385 (0)98 398 849
  www.aci-marinas.com •  m.trogir@aci-club.hr 
  43° 30,7’ N; 16° 15,3’ E

MARINA AGANA
Marina Agama nacházející se ve spodní čás-
ti Marinského zálivu nabízí klidné a bezpečné 
útočiště s množstvím vybavení, které jachtařům 
umožňuje příjemný pobyt. Možnost kvalitního 
servisu plavidel, jednoduché a rychlé spuštění 
plavidla do moře, možnost odložení většiny dru-
hů odpadu, služby koupě a prodeje a pronájmu 
plavidla, bezplatný přístup k internetu, knihovna 
a dětské hřiště jsou jen zlomkem nabídky. Mari-
na se nachází jen 15 km od letiště a je v bezpro-
střední blízkosti měst pod ochranou UNESCO 
Trogiru, Splitu a Šibeniku.

200 m

II 6 m134 70 40 tI-XII 6 nm

II 5 m 9 t174 35I-XII
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MARINA  
BAOTIĆ
Marina Baotić se nachází na rozmezí námořních 
tras a v bezprostřední blízkosti splitského letiště, 
což jí dává jednu z nejvýhodnějších pozic na Ja-
dranu. Kromě servisního centra v uzavřených ha-
lách, což je v Chorvatsku málokde, nabízí marina 
také četné doprovodné vybavení, jako je restau-
race, bazén, koktejl bar, pizzerie, 11 apartmánů s 
5 hvězdičkami, čerpací stanice a Tesla dobíjecí 
stanice pro elektromobily.

  HR-21218 SEGET DONJI, Don Petra Špike 2a
  +385 (0)21 798 182 •  +385 (0)21 798 590
  www.marinabaotic.com •  43° 31’ N; 16° 14’ E 
  reception@marinabaotic.com

MARINA  
TROGIR
Marina Trogir, která se nachází na severní stra-
ně ostrova Čiova, naproti starému historickému 
jádru Trogiru a v blízkosti letiště (3 km) a dálnice 
(15 km) je ideálním výchozím bodem pro obje-
vování jaderského pobřeží. Je otevřena po celý 
rok a svým uživatelům poskytuje četné služby 
jako jsou restaurace, snack bar, obchod s ja-
chtařskými potřebami, 24hodinový dozor, Wi-Fi 
aj. Marina též nabízí vysokou kvalitu technic-
kých služeb, opravy a remont jakéhokoli druhu.

Dalmácie - Split
II 8 m370 150 35 tI-XII 220 t

  HR-21220 TROGIR, Put brodograditelja 16
  +385 (0)21 444 600 •   +385 (0)21 444 601
  www.marinatrogir.com  •  marina@sct.hr
  43° 30’ 40” N; 16° 14’ 40” E

II 7 m200 120I-XII 600 t 0,1 nm



ACI SPLIT
V nejkrásnější části splitského městského pří-
stavu se nachází ACI marina Split. Dlouhý vl-
nolam poskytuje skvělou ochranu před vlnami 
a jižními větry a marina může přijmout jachty o 
délce až 60 metrů. Tady začíná splitské lungo-
mare, nejdelší a jedna z nejkrásnějších prome-
nád podél moře na Jadranu, která návštěvníky 
vede do starého městského jádra s Diokleciá-
novým palácem. V marině jsou instalované dvě 
dobíjecí stanice s výkonem 22 kW v oblasti par-
kovacích míst v blízkosti recepce mariny, a také 
jedna dobíjecí stanice Tesla Only pouze pro vo-
zidla značky Tesla.

  HR-21213 KAŠTEL GOMILICA, F. Tuđmana 213
  +385 (0)21 204 010 •  +385 (0)21 204 070
  www.marina-kastela.com •  info@marina-kastela.hr
  43° 32’ 7” N; 16° 24’ 4” E

  HR-21000 SPLIT, Uvala Baluni 8
  +385 (0)21 398 599 •  +385 (0)98 398 850
  www.aci-marinas.com •  m.split@aci-club.hr
  43° 30,1’ N; 16° 26,1’ E

MARINA  
KAŠTELA
Výjimečná zeměpisná poloha v Kaštelanském zá-
livu, dobré dopravní spojení se všemi evropskými 
zeměmi, jakož i odborně navržený projekt dělají z 
Mariny Kaštela bezpečný přístav pro soukromé i 
charterové lodě a klimaticky příjemným místem 
pro dovolenou. Ostrovy střední Dalmácie jsou její 
přírodní ochranou a bohatá jachtařská infrastruk-
tura, zatímco sousední města Split a Trogir tvoří 
adekvátní administrativní, obchodní a kulturně-
-historické prostředí.

III 9 m420 150 60 t 3 nmI-XII

1 km

5 t

IV 6 m 10 t 40 t 0,1 nm318 30I-XII
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MARINA 
MARTINIS MARCHI
Marina se nachází na překrásném místě v měs-
tečku Maslinica a s hotelem, který je kategori-
zován jako „Hotel dědictví“, a špičkovou restau-
rací působí pod jménem Martinis Marchi. Služby 
a nabídka jsou přizpůsobeny potřebám i těch 
nejnáročnějších hostů. Nabídka zahrnuje také 
možnost zimního stání a dlouhodobý pronájem 
kotviště se zvlášť organizovaným a přizpůsobe-
ným programem pro údržbu jachet.

  HR-21430 GROHOTE, Put Sv. Nikole 51, Maslinica
  +385 (0)21 659 093 •  +385 (0)21 659 093
  www.martinis-marchi.com •  43° 23,8’ N, 16° 12,4’ E
  marina@martinis-marchi.com

Dalmácie - Split

II 13 m50I-XII 300 kg 6 nm

150 m 6 km

MARINA LAV
Marina Lav je součástí luxusního hotelového 
komplexu Le Meridien Lav, nacházejícího se v 
nejatraktivnější části pobřeží střední Dalmácie, 
a je vzdálená pouhých 8 km od kulturně-histo-
rického centra města Splitu. Toto luxusní pro-
středí s pěti hvězdičkami hostům mariny umož-
ňuje užívat si v mnoha restauracích a barech, 
spa centru s vnitřním a venkovním bazénem, 
kasinu a nočním klubu.

  HR-21312 PODSTRANA, Grljevačka 2a
  +385 (0)21 500 388 •  +385 (0)21 500 387
  www.marinalav.hr •  info@marinalav.hr
  43° 29’ 30” N; 16° 32’ 5” E

III 3,5 m74I-XII 8 nm 4 km



  HR-21230 BAŠKA VODA, Obala sv. Nikole 65
  +385 (0)21 620 961 •  +385 (0)21 620 961
  www.baskavoda.hr •  luka@baskavoda.hr
  43° 21’ 26”N; 16° 57´ 7˝E

MARINA 
BAŠKA VODA
V malebném turistickém městečku Baška Voda 
na Makarské riviéře se nachází Marina Baš-
ka Voda. Rozkládá se v jedné z nejkrásnějších 
zátok střední Dalmácie, obklopená dlouhými 
oblázkovými plážemi, křišťálově čistým mořem 
a pohořím Biokovo. Kdysi rybářské město dnes 
návštěvníkům nabízí pohodlné ubytování, dobré 
restaurace, překrásné pláže a také četné histo-
rické a kulturní památky.

100 m 200 m50 m

6 m250 50I-XII 10 m 8 nm

Makarska (I. Biočina )
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MARINA VLAŠKA
Nová marina v Milně se nachází v severní čás-
ti zátoky, jen 500 metrů od malého červeného 
majáku. Zátoka je velmi klidná, obklopená bo-
rovým lesem a chráněná před větrem. V bez-
prostřední blízkosti je pěkná pláž a marina má 
také vlastní agenturu, která nabízí pronájem 
apartmánů a pokojů.

  HR-21325 TUČEPI, Kraj 39A
  +385 (0)21 623 155 •  +385 (0)21 623 481
  www.marinatucepi.com •  marinatucepi@st.t-com.hr
  43° 15’ N; 17° 03’ E

MARINA 
TUČEPI
Marina umožňuje jachtařům přistát v malém 
moderním přístavu v Tučepech, který je vlnola-
mem chráněný před větry. V marině se nachází 
turistické informační centrum a recepce mari-
ny, a v bezprostřední blízkosti je banka, pošta, 
kostel a četné restaurace, café bary, obchody 
a parkoviště.

10 mI-XII III 25 6 m 3 nm

Dalmácie - Split

  HR-21405 MILNA, Mala bijaka 11
  +385 (0)21 636 028 / +385 (0)99 244 7410
  www.marinavlaska.eu •  43° 19’ 47” N, 16° 26’ 22” E 
  info@marinavlaska.com

III 15 m72 35 t 0,1 nmI-XII

100 m 100 m



ACI MILNA
Milna, nacházející se v zátoce s výhledem na moř-
skou úžinu Splitska vrata, je největším, nejhezčím 
a nejlépe chráněným bračským přístavem na zá-
padním pobřeží ostrova Brače. Marina disponuje 
183 kotvišti na moři a 15 místy pro stání plavidel 
na souši. V srpnu roku 2015 byla v ACI marině 
Milna slavnostně otevřena nově zařízená restau-
race „Navigare“. Vybavení této restaurace podle 
nové moderní koncepce vybavenosti je součás-
tí projektu unifikace vizuální identity ACI marin a 
zavedení nových ACI norem v hostinství. Nabídka 
v restauraci „Navigare“ je založena na tradiční ku-
chyni, která vychází z tohoto podnebí, s inovač-
ním způsobem a technikami přípravy pokrmů.

ACI VRBOSKA
Přestože je nejmenším místem na ostrově Hva-
ru, předčí Vrboska ostatní svou krásou a šar-
mem. Nachází se na severním pobřeží ostrova, 
hluboko v zálivu na konci úzkého a křivolakého 
fjordu. Nazývají ji také „malé Benátky“ díky čet-
ným mostům, které vedou přes kanál na ostrů-
vek uprostřed zátoky. ACI marina Vrboska se 
nachází ve vnější části vrboského přístavu a její 
idylický obraz doplňuje hustý borový les a pře-
krásné pláže a zátoky.

  HR-21463 VRBOSKA
  +385 (0)21 774 018 •  +385 (0)98 398 812
  www.aci-marinas.com •   43° 10,8’ N; 16° 41,4’ E

 m.vrboska@aci-club.hr

  HR-21405 MILNA, Brdo I 3
  +385 (0)21 636 306 •  +385 (0)98 398 851
  www.aci-marinas.com •  m.milna@aci-club.hr
  43° 19,5’ N; 16° 27,2’ E

II 9 m119 12I-XII 5 t 100 m 200 m

II 7 m170 15I-XII 8 t
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ACI 
PALMIŽANA
ACI marina Palmižana, jedna z nejkrásnějších 
marin na Jadranu, se nachází ve stejnojmen-
né zátoce na severovýchodní straně ostrůvku 
Sv. Klement, největšího z Paklinských ostrovů. 
V blízkosti mariny, asi 2,5 nm, se nachází měs-
to Hvar, známé kulturními památkami a dobrou 
zábavou. Palmižana je ideálním útočištěm pro 
všechny, kteří utíkají před městskou vřavou, ne-
boť v této populární jachtařské destinaci, v jedi-
nečném prostředí harmonie s přírodou, si mo-
hou užívat bezstarostnou dovolenou.

  HR-21450 HVAR
  +385 (0)21 744 995 •  +385 (0)98 398 853
  www.aci-marinas.com •  43° 9,7’ N; 16° 24,1’ E

  m.palmizana@aci-club.hr

  HR-21465 JELSA-SVETA NEDJELJA, Put Velog Kamika 1
  +385 (0)21 745 703•  +385 (0)21 745 709
  www.zlatanotok.hr •  booking@zlatanotok.hr
  43° 8’ 3” N; 16° 35’ 10” E

MARINA 
ZLATAN OTOK
Na jižní straně ostrova Hvaru, v městečku Sveta 
Nedjelja, se nachází sklep podniku Zlatan otok 
známého chorvatského vinaře Zlatana Plenko-
viće, v němž se po domluvě pořádají degusta-
ce s výhledem na mořské dno. V restauraci Bilo 
idro se připravují mořské speciality a restaurace 
má též bazén s živými humry a langustami. Ma-
rina je vedle restaurace a hned nad ní, v první 
řadě od moře, je možné přenocovat v rodinném 
penzionu.

V-IX III 40 7 m 7 nm

500 m

Dalmácie - SplitIII 10 m180IV-X 2,5 nm
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DRAHOKAMY 
JIŽNÍHO JADRANU

DALMÁCIE  
DUBROVNIK
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Dubrovnik (I. Pervan)



Korunním drahokamem chorvatského Jadranu je město Dubrovník, opásané 
středověkými hradbami, které při své plavbě po chorvatském jihu prostě nesmíte 
vynechat. Mnozí jachtaři začínají objevovat chorvatské pobřeží z Dubrovníku, a ať 
už plujete kolem nedalekých Elafitů, nebo vás trasa vede na jih k ostrovu a Národ-
nímu parku Mljet nebo na západ k poloostrovu Pelješac, který bychom mohli na-
zvat také svatou zemí chorvatského vinařství, budete mít spoustu důvodů si užívat. 
Těch důvodů najdete ještě mnohem víc, pokud navštívíte nejvzdálenější chorvat-
ský ostrov a Park přírody Lastovo nebo středověkou Korčulu, v jejímž vnitrozemí se 
ukrývají kromě jiného nejlepší odrůdy chorvatských bílých vín. Nebo byste chtěli 
ochutnat rybí speciality charakteristické pro hluboké moře chorvatského jihu, jako 
je kanic, pět století dlouhou tradici přípravy „obyčejných těstovin“ nebo ochut-
nat známé stonské ústřice? Pokud nejste milovníkem gastronomie, možná máte 

Dalmácie - Dubrovník112

Dubrovnik (I. Pervan)

DUBROVNÍK Dalmácie 



POPULÁRNÍ 
TRASY

rádi kombinaci plavby a horolezectví. Nebo plavby a potápění, nebo windsurfing 
nebo kitesurfing z písečných břehů Neretvy? Zatímco někteří touto oblastí pouze 
projíždějí na své plavbě při objevování chorvatského pobřeží, pro druhé je tato ob-
last zdrojem požitků pro všechny smysly, neboť se zde nachází nejméně marin v 
celém Chorvatsku, což je pro mnohé dodatečný důvod pro zábavu na moři, jakou 
si nelze nechat ujít.

Prožít alespoň jeden den v Dubrovníku je skvělou volbou pro návštěvníky této 
oblasti s tím, že jachtaři, kteří si pronajímají plavidla, často stráví den před plav-
bou nebo den po ní ve městě, což se stává ideálním doplňkem jejich plavby. Pro 
návštěvníky přijíždějící po moři představuje marina v Komolci nebo kotviště v Gruži 
dobrou možnost pro pobyt ve městě, a pěkná alternativa, kterou využívají mnozí, 

Pevnost Minčeta, Dubrovnik (I. Biočina)

Dubrovnik (H. Serdar)

Lopud (I. Biočina)

Dubrovnik (D. Fabijanić)
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kteří do Chorvatska připlouvají z jihu, je šarmantní městečko Cavtat. Jako první 
logická destinace v blízkosti Dubrovníku se nabízejí Elafiti, archipelag s vynikají-
cími kotvišti a stáními, jako je ostrov Šipan, který se též pyšní skvělou gastrono-
mickou nabídkou. Nová ACI marina ve Slaném je alternativním výchozím bodem 
pro návštěvníky dubrovnického akvatoria. Jachtaři ve své plavbě rádi pokračují k 
Národnímu parku Mljet, zelenému krasavci porostlému hustým borovým lesem 
s četnými, dobře chráněnými zátokami na severní straně ostrova, z nichž některé, 
jako Požura, připomínají jezera. Mljet kvůli častým pirátským útokům v minulosti 
jako jediný z chorvatských ostrovů nemá rozvinutá městečka na pobřeží, což však 
nikterak nesnižuje jeho šarm. Kromě návštěvy národního parku si můžete užívat na 

Město Korčula, 
poloostrov Pelješac, 
Národní park Mljet 
a Park přírody 
Lastovo se nacházejí 
v bezprostřední 
blízkosti

Soline, Mljet (A. Gospić)



písečných plážích na jižním konci ostrova a v pěkných zátokách na jeho jihozápad-
ním pobřeží. Když budete pokračovat v plavbě k nedaleké Korčule, středověké 
krasavici, jejíž architekturu významně ovlivnily Benátky, setkáte se s archipelagem 
malých ostrůvků a písečnou Lumbardou, které jsou pravým malým rájem pro 
všechny, kteří k nim mohou připlout po moři. Krása Korčuly se doplňuje s krásou 
vnitrozemí ostrova, který v sobě ukrývá nejznámější autochtonní chorvatskou 
odrůdu bílého vína - pošip, a také pro chorvatskou vinařskou scénu exotický grk. 
Pro jachtaře je pravé dilema, z které strany obeplout tento ostrov, a naše rada je, 
abyste jej obepluli celý. Ani jeho severní, ani členitější jižní pobřeží nejsou navště-
vované tak jako ostatní jaderské jachtařské skvosty. Pokud se nacházíte na jižním 

Korčula (M. Romulić & D. Stojčić)

Vela jama, Korčula (B. Kačan) Lastovo (B. Kragić)



pobřeží Korčuly, bude vám ostrov Lastovo na otevřeném moři připadat jako na 
dlani, a každá snaha doplout k tomuto ostrovu se vám několikanásobně vyplatí. 
Přivítá vás mimořádně členité pobřeží tohoto ostrova, který je známý rybolo-
vem a také jako nejlepší místo na Jadranu, kde můžete sníst čerstvě uloveného 
humra. My bychom dodali, že příjemná procházka do největšího (stejnojmenného) 
městečka Lastovo představuje zajímavý odstup od pobytu na plavidle, neboť si 
budete užívat v jedinečné architektuře a atmosféře, kde jako by se zastavil čas.

Celý poloostrov Pelješac bychom mohli zařadit na jednu velkou skrytou tra-
su autentické krásy krajiny a netušených možností zábavy jak u moře, tak ve 
vnitrozemí tohoto poloostrova, který charakterizují vinaři s víny špičkové kvality 
a světovým věhlasem. Kromě Orebiće s marinou vhodnou pro kotvení menších 

SKRYTÉ 
TRASY

Ston (Z. Jelača)
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plavidel má námořní infrastrukturu na Pelješaci také městečko Trpanj nacházející 
se na severozápadní straně ostrova naproti ústí řeky Neretvy, dalšímu „sladké-
mu“ pobřežnímu drahokamu Chorvatska zvláště populárnímu mezi kitesurfaři. 
Na druhé straně ostrova se nachází oblast tzv. Boka Falsa, mezi souostrovím 
Elafiti a Stonem, v níž si budete užívat na klidném kotvišti a o samotě, a přitom v 
bezprostřední blízkosti Dubrovníku. Ostrovy Lastovnjaci na severovýchodní stra-
ně ostrova Lastova jsou též malým rájem, který není příliš navštěvovaný. Avšak 
musíte být opatrní, protože počasí v této oblasti rychle mění svůj charakter. Ještě 
opatrnější musíte být, pokud se rozhodnete navštívit neobydlený ostrov Sušac 
s překrásnými zátokami na jižní straně ostrova, spolehlivým majákem na jeho 
vrcholku a jediným obyvatelem - pastýřem se stádem ovcí, které se vám po 
domluvě mohou stát lahodným pokrmem.

Navzdory velkému 
počtu známých 
destinací oplývá 
dubrovnická oblast 
osamocenými kotvišti 
neskutečné krásy

Orebić (I. Biočina)

Pasjača, Konavle (Z. Jelača)

Sikirica (A. Gospić)

Cavtat (M. Jelavić)
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 Město Dubrovník a jeho starobylé městské jádro s nedotčenými 
městskými hradbami, úchvatnými věžemi a bastiony jsou perlou 
světového kulturního dědictví a ochrannou známkou chorvatského 
cestovního ruchu 

 Zvláště působivé jsou Stonské hradby ze 14. století, které se 
táhnou v délce 5,5 kilometru

 V Lumbardě si můžete užívat kotvení před písečnou pláží a 
autochtonní odrůdu vína grk, starou 2000 let

 Jedním z nejlépe dochovaných středověkých měst ve Středomoří 
je Korčula, známá také jako rodné město světoběžníka Marka Pola 

 Slavnost svatého Blažeje, ochránce Dubrovníku, se nachází na 
seznamu světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO 

 Lastovský masopust je tradiční karnevalová slavnost, která se po 
staletí koná na památku úspěšné obrany před katalánskými piráty

UNESCO / HISTORIE

Dubrovnik (H. Serdar)

Zajímavosti

Stonské hradby, Ston (I. Pervan)

Odysseova jeskyně, NP Mljet (M. Romulić & D. Stojčić)

Sv. Blaž (S. Gobbo)
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 Na strmých, sluncem zalitých svazích poloostrova Pelješace 
a jeho písečné půdě bohaté minerály se rodí nejoceňovanější 
chorvatské červené víno dingač

 Mezi nejzajímavějšími a snadno dostupnými archeologickými 
nalezišti pod mořem je potopený antický přístav Polače na 
ostrově Mljetu s antickou ztroskotanou lodí a nalezištěm amfor

 Ilyrská svatyně na Pelješaci Spila Nakovana je pravým 
archeologickým pokladem z doby neolitu. V jeskyni bylo nalezeno 
mnoho keramických nádob okolo stalagmitu nacházejícího se 
uprostřed, a také úlomky slonoviny s vyobrazením symbolů 
zodiaku, což je nejstarší exemplář astrologické desky

 Stonská salina je nejstarší v Evropě a i dnes si zachovala stejný 
vzhled a způsob výroby. Historici tvrdí, že se ve Stonu s pomocí 
slunce, moře a větru sůl vyrábí již od dob Ilyrů, tedy skoro 4000 let

 Národní park Mljet zahrnuje západní část ostrova Mljetu s 
dvěma hlubokými zálivy – Veliko a Malo jezero – a na ostrůvku 
uprostřed Velikého jezera stojí benediktýnský klášter z 12. století

 K Odysseově jeskyni v NP Mljet se můžete dostat menší loďkou, 
nebo doplavat, a údajně se v ní ukryl samotný Odysseus po 
ztroskotání

 Ústí řeky Neretvy je jedinečnou oblastí mokřadů se speciální 
ichtyologicko-ornitologickou rezervací

 K Parku přírody Lastovsko otočje se pluje více než čtyři hodiny, 
a proto není divu, že je toto souostroví mimořádně zachovalé a 
klidné

 Dubrovnickou gastronomii značně ovlivnila středomořská, 
orientální a kontinentální kuchyně, z čehož vznikly speciality jako 
stonské ústřice, butargy, humr, žrnovské makaruny, úhoř a 

žáby, pták líska a také dezertní prošek a vína plavac mali, pošip, 

malvazie dubrovnická a grk

PŘÍRODA / GASTRO

Dalmácie - Dubrovník

Vinohrad, Pelješac (Z. Jelača)

Stonská ústřice (M. D. Pečanić)

Zajímavosti

Moreška, Korčula (D. Rostuhar)

Ústí řeky Neretvy (I. Pervan)





Trasy

1. Šipan Luka

2.  Polače, NP Mljet

3.  Skrivena Luka, Lastovo

4.  Vela Luka, Korčula

5.  Korčula

6.  Trstenik, Pelješac

7.  Dubrovnik

Doporučení 1

1. Kobaš, Pelješac

2.  Saplunara, Mljet

3.  Saplun, Lastovnjaci

4.  Brna, Korčula

5.  Korčula

6.  Polače, NP Mljet

7.  Dubrovnik

Doporučení 2

* Odjezd z Dubrovníku



  HR-20260 KORČULA
  +385 (0)20 711 661 •  +385 (0)98 398 854
  www.aci-marinas.com •  m.korcula@aci-club.hr
  42° 57,5’ N; 17° 8,5’ E

ACI MARINA 
KORČULA
ACI marina Korčula se nachází přímo u historické-
ho jádra města Korčuly, které obklopují působivé 
věže a hradby. Korčula je po celém světě známá 
také jako rodné město slavného objevitele a ces-
tovatele Marka Pola. Ostrov obklopuje 19 menších 
ostrůvků s překrásnými plážemi a každý z nich je 
pravou lahůdkou pro jachtaře. Marina může při-
jmout jachty o délce až 40 m, a nedávno zde byly 
instalované dvě dobíjecí stanice výkonu 22 kW v 
blízkosti recepce mariny, jedna dobíjecí stanice 
Tesla Only a jedna dobíjecí stanice Tesla Universal.

MARINA 
SOLITUDO
Před hotelem se nachází marina pro jachty a 
v hotelu je též Potápěčské centrum se školou 
potápění. Hotel Solitudo se nachází v malém 
městečku Pasadur, na místě, kde se spojují dvě 
nejkrásnější zátoky (Velo a Malo Lago) na ostro-
vě Lastovu. V bezprostřední blízkosti hotelu se 
nachází kotviště pro cca 30 jachet s přípojkami 
na elektřinu a vodu, zatímco čerpací stanice je v 
městečku Ubli, vzdáleném od hotelu asi 3 km (1 
námořní míle).

  HR-20290 LASTOVO, Pasadur b.b.
  +385 (0)20 802 100 •  +385 (0)20 802 444
  www.hotel-solitudo.com •  42° 45’ N; 16° 49’ E
   sales.solitudo@gmail.com

0,5 nmII 6 m159 16I-XII 10 t

II 7 m 1,6 nm30IV-X
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ACI MARINA 
SLANO
Nejnovější ACI marina nazvaná na počest ideo-
vého tvůrce řetězce ACI marin Veljka Barbieriho 
byla vybudována ve Slaném vedle Dubrovníku. 
Marina disponuje 200 kotvišti v moři pro plavidla 
do 20 metrů délky, ale v tranzitu se mohou uvázat 
i větší plavidla. Vybavení, které doplňuje marinu, je 
bazén, restaurace, servis, charter agentura a Wi-
-Fi. Marina je ideální k objevování dubrovnického 
archipelagu směrem k Elafitům, Národnímu parku 
Mljet, Korčule a Dubrovníku a jako taková se stává 
nevyhnutelným bodem na trase každého jachtaře. 
I tato ACI marina má dvě Tesla Only elektrické do-
bíjecí stanice o výkonu až 22 kW a jednu dobíjecí 
stanici Tesla Universal o výkonu až 22 kW.

ACI MARINA 
DUBROVNIK
Pouhých šest kilometrů od starého dubrovnické-
ho městského jádra u ústí řeky Ombly se skrývá 
jedna z nejhezčích a nejlepších jadranských ma-
rin. ACI marina Dubrovnik může přijmout jachty o 
délce až 60 metrů a kvalita služeb byla potvrze-
na v akci „Turistický květ - kvalita pro Chorvatsko“, 
v níž byla posledních pět let prohlášena nejlepší 
marinou v kategorii od 250 do 450 kotvišť. Marina 
disponuje dodatečným vybavením pro jachtaře a 
návštěvníky jako je Golf Range cvičiště, a nabízí 
též dvě Tesla Only dobíjecí stanice a jednu Tesla 
Universal dobíjecí stanici.

  HR-20001 DUBROVNIK, Mokošica, Na skali 2
  +385 (0)20 455 020 •  +385 (0)98 398 813
  www.aci-marinas.com
  m.dubrovnik@aci-club.hr 
  42° 40’ 13.7” N; 18° 7’ 23.4” E

  HR-20232 SLANO, Slanica 2
  +385 (0)20 414 392 •  +385 (0)99 478 8059
  www.aci-marinas.com •  m.slano@aci-club.hr
  42° 40’ 13.7” N; 18° 7’ 23.4” E

50 m

III 4 m193I-XII 14 nm

II 6 m380 120 100 tI-XII



124 Sporty na moři

Díky velkému počtu chráněných mořských ploch a stabilním větrům je Chorvat-
sko známé jako pravý ráj jachtařů. Kromě toho, že plachtění je pro mnohé způsob 
plavby, velký počet jachtařů, kteří přijíždějí do Chorvatska si užívá při rekreačních 
jachtařských soutěžích, navštěvuje Chorvatsko také velký počet sportovců, kteří se 
věnují jachtařskému sportu na nejvyšší úrovni, od olympijských tříd výše. Čtení vě-
tru a mořských proudů, spokojenost při ovládání lodi pod plnými plachtami a sou-
těžení s protivníky, s nimiž se budete ve večerních hodinách přátelit v marině je pro 
mnohé nezbytnou součástí mořských aktivit také na chorvatském Jadranu. I když je 
počasí na kontinentu ideální pro lyžování, v Chorvatsku je možné plachtit, což z něj 
vzhledem k poloze uprostřed evropského kontinentu dělá přitažlivou destinací pro 
četné milovníky tohoto sportu. Proto není divu, že se zde ročně koná více než pět 
set regat všech soutěžních úrovní. Nejmladší si užívají na regatách mládežnických a 
olympijských tříd, pro které se téměř každý rok pořádají mistrovství Evropy a světa, 
a chorvatský olympijský tým je jedním z nejúspěšnějších na světě. Kvalita chor-
vatských jachtařů je hlavním důvodem, proč mnozí zahraniční jachtaři přijíždějí do 
chorvatských tréninkových kempů a užívají si dobré podmínky pro jachting po celý 
rok. Olympijský jachting je vyhrazen pro talentované mladé sportovce, ale je zde 
také vskutku velký počet jachtařů, kteří si užívají plavbu na plachetnicích na klubo-
vých nebo velmi populárních navigačních regatách, při kterých navštěvují nejkrás-
nější místa chorvatského pobřeží. Pluje se ve všech typech plavidel a ve všech ka-

SPORTOVNÍ JACHTING 
V CHORVATSKU

SPORTY  
NA MOŘI



tegoriích a nejčastěji se dělí na plachetnice, které závodí ve třídě Open nebo ORC 
(angl. handicap). Nejstarší a největší chorvatskou regatou je Mrduja, která se poprvé 
konala již v roce 1927 a účastní se jí více než 2000 jachtařů a tři stovky plavidel. 
Na Jadranu se také konají národní jachtařská mistrovství plachetnic pro sousední 
země, pro které je chorvatský Jadran nejbližším (a nejdražším) mořem. Chorvatsko 
se stalo populární destinací také pro mnohé pracovní regaty, při nichž se využívá 
dovedností a ducha jachtařského sportu ke zlepšení pracovních vztahů v prostředí 
přírodních krás, které Jadran nabízí. Při tom hraje velkou roli vynikající námořní infra-
struktura v marinách a dobré dopravní spojení Chorvatska. V Chorvatsku se můžete 
účastnit nejrůznějších regat jako speciálních soutěží katamaránů nebo tradičních 
místních dřevěných lodí. Bez ohledu na to, pro jaký typ soutěže pod plachtami jste 
se rozhodli, v Chorvatsku najdete něco podle svého gusta a budete mít příležitost 
seznámit se s četnými přáteli jachtingu, kteří si užívají soutěže stejně jako vy.

M. Jelavić

D. Šupuk

I. PervanB. Vukičević
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Chorvatské pobřeží je jednou z nejatraktivnějších jachtařských destinací na 
světě a přírodní krásy, čisté moře, malá vzdálenost mezi pevninou a ostrovy 
a také dobrá infrastruktura jsou ideálními předpoklady pro různé sportovní 
a zábavní aktivity na moři jako jsou windsurfing, kiteboarding, veslování v 
kajaku a kanoi, horolezectví u moře, potápění nebo rafting. Chorvatský Ja-
dran oplývá místy, která jsou díky dobré poloze, ideálním meteorologickým 
podmínkám, dlouhé tradici a kvalitním školám s licencí pravou Mekkou pro 
milovníky adrenalinových mořských sportů. Například pláž Zlatni rat u Bolu 
na ostrově Brači je již dlouho známá jako jedna z nejatraktivnějších lokalit 
pro windsurfing v Evropě. Agentury a specializované firmy podél pobřeží 
Jadranu stále častěji nabízejí prohlídku mikrolokalit při plavbě v kajaku 
nebo kanoi, protože chorvatský Jadran je jedna z nejrozmanitějších a nej-
bezpečnějších kajakářských destinací. V kajaku jste v intenzivním kontaktu 
s mořem, máte neomezenou svobodu pohybu a můžete se dostat ke kaž-
dému útesu, srázu, pláži nebo jeskyni, kterou vidíte. Plavba na kajaku kolem 
Elafitských ostrovů u Dubrovníku, prohlídka jižních svahů Hvaru nebo výlet 
na Kornati jsou některé z nejpopulárnějších veslařských výletů na našem 
pobřeží. A pokud jste milovníkem pádlování, doporučujeme vám vyzkoušet 
rafting na některé z přímořských řek. Cetina u Omiše je oblíbenou destina-
cí raftařů, stejně jako překrásná zelená Zrmanja. Lezení z moře na kolmé 
skalní stěny našich ostrovů (tzv. Deep Water Solo), nebo horská cyklistika 
na ostrovech jsou jen některé z aktivit, které si mohou užívat milovníci 
adrenalinu. Těm, kteří hledají zábavu s „trochou soli“ bude chorvatské slané 
dobrodružství šité na míru, protože možnosti pro rozmanité sporty jsou 
téměř nekonečné - a můžete je kombinovat s vaší plavbou.

Kajak je bezpečné plavidlo, s nímž můžete urazit velké vzdálenosti, a zave-
de vás i na místa, která jsou pro jakékoli jiné plavidlo nepřístupná, a právě 
proto má stále větší počet příznivců. Po celém Jadranu pořádají speciali-
zované agentury polodenní, celodenní a dokonce i vícedenní expedice na 
kanoích. Přestože lze pádlovat kdekoli, kde se nacházíte, některé lokality 
jsou zvláště populární. Například okolí Dubrovníku a Elafitské ostrovy. S 
vyplutím z Lokrumu nebo Dubrovníku je snadné doveslovat na kajaku ke 
Koločepu, ostrůvku známému překrásnými oblázkovými plážemi, poté k 
Lopudu plnému kostelíků a monastýrů z 16. století a také k Šipanu, kdysi 
oblíbené destinaci dubrovnické aristokracie. Z Dubrovníku se můžete kaja-
kem vydat také k osm kilometrů vzdálené zátoce Zaton, kde můžete plavat 
v křišťálově čistém moři, skákat ze skal do moře, potápět se a opalovat se 

KAYAK 

JADRANSKÉ 
ADRENALINOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ
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na plážích. Městečko Sali na ostrově Dugi otok je výchozím bodem pro plavby 
kajakem po Kornatech. Toto souostroví se 147 ostrůvky a útesy je ideální k 
objevování pádlováním v kajaku, kterým se lze dostat do skrytých a mělkých 
zátok nedostupných pro jiná plavidla a osvěžit se koupáním v pravé divočině. 
Jižní svahy ostrova Hvaru jsou díky nedostupnosti, strmým srázům a nedo-
tčené přírodě také oblíbenou destinací kajakářů. Stále populárnější je také 
okolí Splitu; když vyplujete v kajaku z Marjanu, můžete si z moře prohlédnout 
městské pamětihodnosti, doplout k ostrovu Čiovu, nebo se vydat až do Tro-
giru. Skradin pak představuje výchozí bod pro plavby kajakem po řece Krce 
a Prokljanském jezeru, a k tomuto sportu je populární také řeka Zrmanja s 
dokonale čistou vodou, úchvatným, 200 metrů hlubokým kaňonem a kouzel-
nými vodopády, která se vlévá do Novigradského moře.

D. Rostuhar



První surfaři se na Jadranu objevili počátkem 70. let minulého století. Byli to 
hlavně němečtí a nizozemští nadšenci, kteří na svých prknech plachtili na 
tehdy dosti izolovaných místech. Tento adrenalinový sport si brzy získal svět i 
místní obyvatele na pobřeží. Od Istrie na severu po Dalmácii na jihu je pobřeží 
Jadranu plné skvělých lokalit pro windsurfing. Jižně od Puly, na poloostrově 
Premantura, je mys Kamenjak zvláště populárním místem pro windsurfing. 
Díky konfiguraci terénu zde vždy vane vítr, ať už se jedná o chladnou bóru, 
která často dosahuje síly až 40 uzlů, nebo termální vítr maestral, který spoleh-
livě fouká každý den během sezóny. Hojností větru je známá také Savudrija 
na Istrii a surfaři rádi přijíždějí i do chráněného zálivu Preluk mezi Rijekou a 
Opatijou, nebo do Bašky na ostrově Krku kvůli překrásné pláží a opět - spo-
lehlivému konstantnímu větru. Nejznámější lokalitou pro windsurfing je Bol na 
Brači, oblast kolem jedinečné pláže Zlatni rat - oblázkového mysu dlouhého 
asi tisíc metrů, který omývá čisté a průzračné moře. Větry z jižního a západního 
směru zde vanou větší rychlostí, což z něj dělá mimořádně atraktivní lokalitu 
pro windsurfing. Maestral, který tu zlehka vane v ranních hodinách a postupně 
sílí, jak ubíhá den, je ideální pro začátečníky, ale i zkušené windsurfaře. Během 
letní sezóny navštěvují Zlatni rat četné světové surfařské hvězdy a často se 
zde též konají významné mezinárodní závody. Další populární destinací wind-
surfařů je Viganj na Pelješaci, kde v sezóně maestral v odpoledních hodinách 
obvykle dosahuje velké síly. Ve Viganji se surfuje po celý rok, neboť teplota 
moře neklesá pod 15 stupňů a větru je vždy dostatek.

Kiteboarding je sport, který se rozvíjí neuvěřitelnou rychlostí a získává si stále větší 
počet příznivců a od roku 2016 patří mezi olympijské disciplíny. Je velmi snadné 
zvládnout základní principy „létání na prkně“, přičemž není rozhodující síla, nýbrž 
šikovnost a technika. Začátkem století bylo na světě jen několik stovek kiteboaderů 
a dnes se tento sport praktikuje téměř ve všech zemích. Samozřejmě také v Chor-
vatsku. Zlatni rat, tedy Bol na Brači, má dlouhou surfařskou tradici a díky ideálním 
povětrnostním podmínkám se stal oblíbenou destinací i pro milovníky kiteboardin-
gu, kteří zde mají k dispozici velkou a bezpečnou pláž určenou výhradně pro tento 
sport. Místní kluby a firmy pořádají kurzy pro začátečníky a nabízejí též veškerou 
potřebnou infrastrukturu a technickou podporu s proškoleným personálem i pro 
zkušenější kajťáky. Světově proslulou lokalitou pro kiteboarding je také velká a 

WINDSURFING

KITEBOARDING

Řada mikrolokalit 
nabízí skvělé podmínky 
pro windsurfing, silný 
a konstantní vítr a 
teplé podnebí jsou 
ideální pro kaskadérské 
kousky na moři
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mělká písečná pláž Ždrijac v Ninu nedaleko Zadaru. Tady vás přivítají vzdělaní a 
kvalifikovaní instruktoři a profesionální školní vybavení - Cabrinha a Flysurfer kity 
a prkna, neopreny a speciální kite trapézy. Kanál mezi poloostrovem Pelješacem 
a ostrovem Korčulou je známý silnými větry a místa Viganj a Kućište se díky tomu 
stala pravými Mekkami pro kajťáky z celé Evropy. Dostat se sem je snadné a rychlé 
jak automobilem, tak i lodí, ale kvůli velkému návalu v srdci léta doporučujeme, 
abyste tato místa navštívili mimo sezónu, od listopadu do dubna, kdy je ostatně i 
počasí větrnější. Kajťáci rádi přijíždějí i na druhou stranu Pelješace k ústí řeky Ne-
retvy, které je díky prostorným mělčinám a písečnému dnu také ideální pro tento 
sport. Na severu Jadranu je nejpopulárnější destinací pro kiteboarding Premantura 
na samém okraji istrijského poloostrova.

I. Biočina

I. Biočina

G. Šafarek
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Rafting se praktikuje na řekách, ale díky blízkosti moře a velkých turistických center 
na Jadranu lze plavbu po řekách Cetině a Zrmanji zařadit také mezi mořské aktivity. 
Kombinování letní plavby a osvěžujícího rafting zážitku na řece je pro mnohé pěkným 
doplňkem pobytu u chorvatského moře. Cetina se do moře vlévá u starobylého pirát-
ského města Omiše, pouhých 30 kilometrů od Splitu, a tamější raftingová trať je dlou-
há 12 kilometrů a vede od vesnice Penšići k Radmanovým mlýnům. Obtížnost trasy 
je II až III (rozpětí od I do VI), což znamená, že je relativně lehká, nevyžaduje zvláštní 
fyzickou přípravu nebo zkušenosti a je vhodná i pro děti v doprovodu rodičů. Při 
sjíždění trasy proplujete velkolepým kaňonem, uvidíte husté lesy, vodopády, jeskyně 
a mlýny. Přitom se můžete vykoupat v čisté říční vodě, osprchovat se pod vodopády v 
místě Studenci, skákat ze skal a objevovat jeskyně. Díky výjimečné zelené barvě, pře-

RAFTING
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Chorvatská část Jadranu je mimořádně atraktivní pro potápění. Moře je křišťá-
lově čisté a průzračné, oplývá podvodními útesy, stěnami a jeskyněmi a také 
jedinečnými rostlinnými a živočišnými druhy. Přidáte-li k tomu i četná atraktivní 
archeologická naleziště a vraky lodí (a letadel), potopených od antiky do dnešní 
doby, je jasné, proč je chorvatské podmoří špičkovou potápěčskou destinací zají-
mavou stejně tak pro profesionální potápěče jako pro rekreanty, kteří se vydávají 
objevovat pouze s maskou a šnorchlem. Sezóna potápění v Chorvatsku začíná 
na jaře  a trvá do listopadu a  v závislosti na hloubce ponoru můžete očekávat 
teplotu od 13 °C do 18 °C. Atraktivní lokality pro potápění se nacházejí podél celé-
ho pobřeží a nejjednodušší je navštívit je organizovaně prostřednictvím některé-
ho z potápěčských klubů, který zajistí vybavení a odborné vedení - v Chorvatsku 
je jich registrováno více než sto.  Největší potápěčskou atrakcí na chorvatském 
pobřeží je zcela jistě vrak rakousko-uherské linkové lodi Baron Gautsch, která v 
roce 1914 narazila na minu a potopila se nedaleko Rovinje. Osmdesát čtyři metrů 
dlouhá loď leží vzpřímeně na písečném mořském dně v hloubce 40 metrů a nyní 
je umělým útesem, na kterém svůj domov našly mnohé rostlinné a živočišné 
druhy, a tak je při ponoření možné vidět hejna gavunů, ropušnice, mořany, různé 
korály a houby.  U východního pobřeží Cresu se nacházejí ostrůvky Veli a Mali 
Ćutin s atraktivní podvodní stěnou, která klesá do hloubky více než 50 metrů, a 
o něco jižněji, u ostrova Premuda, je potápěčskou atrakcí jedinečný systém pod-
mořských jeskyní, který je pro svou velikost a krásu nazýván Katedrála.  Nedale-
ko Hvaru, v souostroví Pakliených ostrovů, je vynikající lokalitou pro potápění v 
podmoří ostrůvku Vodnjak s kamenným obeliskem, který se pro svůj tvar nazývá 
Kampanel. Z lokalit na jižním Jadranu je třeba zmínit také ostrůvek Mrkanjac u 
Cavtatu, potom podmoří kolem mysu Lenge na Mljetu, podmořské útesy os-
trůvku Bijelac v blízkosti Lastova a podmoří kolem Visu, kde vedle četných vraků 
lodí leží i několik desítek letadel z Druhé světové války.

POTÁPĚNÍ

Atraktivní potápěčské 
lokality v Chorvatsku 
nabízejí malebné 
podmoří a potopené 
objekty pocházející 
až doby antiky

krásnému kaňonu a vodopádu je Zrmanja považována ze jednu z nejkrásnějších řek 
v Evropě. V zimě je divoká a nepředvídatelná, ale v letních měsících je tichá a klidná 
a stává se skvělou destinací pro milovníky raftingu. Pádlování po Zrmanji začíná ve 
vesnici Kaštel Žegarski, kde účastníci dostanou potřebné vybavení a stručné poky-
ny týkající se bezpečnosti. Zrmanja tady vypadá jako trochu větší potok, který proté-
ká širokým polem, ale rafting brzy nabývá na zajímavosti, protože se rychle přijíždí k 
ústí řeky Krupy do Zrmanji a potom i k 12 metrů vysokému vodopádu Veliki buk, kde 
průvodci shazují čluny, zatímco raftaři musejí opatrně sestoupit, aby mohli pokra-
čovat v dobrodružství.  Pak se Zmanja stává trochu živější a rychlejší, s množstvím 
malých vodopádů a různých přírodních bariér, ale až do cíle ve vesnici Muškovci je i 
dále velmi bezpečná a nepříliš těžká dokonce i pro začátečníky.



Chorvatsko, ledasčím jedinečné, má své kořeny v dávné minulosti, a velké bohatství 
kulturních památek, které svědčí o bouřlivé chorvatské minulosti od antiky, renesan-
ce, baroka, tureckých výbojů až po dnešní dobu je velkým lákadlem pro všechny, 
kteří Chorvatsko navštěvují. Pokud se k bohatému kulturnímu dědictví přidají neu-
věřitelná krása přírody, kterou Chorvatsko přitahuje v každém ročním období, osm 
národních parků, jedenáct parků přírody a bohaté dědictví pod ochranou UNESCO, 
pak je Chorvatsko zcela jistě zemí s neuvěřitelnou, magnetickou přitažlivostí.
Ano, to všechno je Chorvatsko, a ještě mnohem více. Je domovem kravaty, padáku, 
torpéda, plnicího pera, žárovky s wolframovým vláknem, nejrychlejšího elektromo-
bilu na světě, psa dalmatina, Marca Pola, jednoho z nejstarších evropských měst 
a parlamentu a také druhých nejdelších obranných hradeb v Evropě, nejmenší 
katedrály, nejstaršího arboreta a jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě a 
také velkých sportovců.
A nakonec nesmíme v žádném případě vynechat Chorvaty! Chorvatský člověk a jeho 
přívětivost jsou magnetem, který opětovaně přitahuje turisty zpět. Někdy vás pohos-
tinnost hostitelů přivede k tomu, abyste se zeptali, zda jste ve svém domově, nebo 
prostě - na dovolené v Chorvatsku!

Občanský průkaz (občané EU, EHP a Švýcarska), nebo cestovní pas. Občané 
některých zemí potřebují také vízum. Přehled chorvatského vízového systému: www.
mvep.hr/hr/konzularne-informacije/.
Informace: diplomatické mise a konzulární úřady Chorvatské republiky v zahraničí 
(http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/) nebo Ministerstvo 
zahraničních a evropských věcí Chorvatské republiky (tel.: +385 1 4569 964, webová 
stránka: www.mvep.hr).

Na území Chorvatské republiky, jako členského státu Evropské unie a celní unie a 
součásti společného trhu, platí celní legislativa Evropské unie a legislativa stano-
vená na úrovni Chorvatské republiky.
Dovoz osobních zavazadel cestujících, kteří cestují z třetích zemí, je osvobozen 
placení dovozního cla bez omezení jejich hodnoty a vztahuje se na každou osobu 
- cestujícího, která vstupuje na celní území Unie bez ohledu na to, zda dováží 
zavazadla s sebou nebo byla přivezena zvlášť, pod podmínkou, že může dokázat, 
že veškerá uvedená zavazadla byla přihlášena současně v době odjezdu osobě, 
která je odpovědná za jejich přepravu. Přitom se osobními zavazadly cestujícího 
(osobními věcmi) rozumí předměty k osobnímu užívání (v rozumném množství), 
které cestující potřebuje po dobu své cesty a nepřítomnosti v místě trvalého po-
bytu, jako jsou obuv, oblečení, hygienické potřeby apod.
Zboží, které se nachází v osobních zavazadlech cestujícího, v druhu a množství, 
které není určené k dalšímu prodeji, nýbrž k osobním potřebám cestujícího a čle-
nů jeho rodiny, je zproštěno placení dovozního cla, pokud jeho celková hodnota 
nepřesahuje protihodnotu v kunách ve výši 2 200,00 HRK a v letecké a námořní 
dopravě 3 200,00 HRK. Toto osvobození se vztahuje na každého cestujícího zvlášť. 
Předměty, které přesahují uvedenou částku, nebo nemají význam osobního zava-
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zadla, podléhají vyúčtování a placení cla a daně z přidané hodnoty (a eventuálně 
spotřební daně). Cestující mladší 15 let mohou osvobození od placení dovozních 
poplatků získat do celkové výše 1 100,00 v protihodnotě v kunách, nezávisle na 
druhu dopravního prostředku, kterým cestují.

Při vjezdu a výjezdu z území Evropské unie jsou cestující povinni přihlásit celní služ-
bě hotovost, kterou nosí s sebou, a to ve výši 10 000,00 euro nebo více, respektive 
v protihodnotě této částky v jiných měnách nebo jiných platebních prostředcích, 
například šecích.

Cestující z třetích zemí mohou s úplným osvobozením od dovozního cla dočas-
ně dovážet různé předměty (např. osobní hudební nástroje, přenosné počítače, 
vybavení pro rybolov, jízdní kola a jiné sportovní vybavení a podobně) určené k 
osobní potřebě a pro potřeby své rodiny. Identickým způsobem mohou také osoby 
s místem pobytu v EU dočasně vyvážet předměty, které potřebují po dobu pobytu 
v třetích zemích.

Osobní předměty cestujících zahrnují všechny předměty, nové nebo použité, které 
cestujícímu mohou být odůvodněně potřebné k osobnímu užívání během cesty, s 
výjimkou veškerého zboží, které se dováží ke komerčním účelům. Za osobní před-
měty se považují například videokamery, přenosné TV přijímače a audio zařízení, 
fotoaparáty, přenosné osobní počítače, vybavení pro kempování, jachting, potá-
pění, lyžování, bruslení, horolezectví, obytné přívěsy, rekreační plavidla, přenosné 
lékařské aparáty s příslušenstvím (pokud je cestující potřebuje), domácí mazlíčci a 
podobně. Dovoz tohoto zboží probíhá bez zvláštních celních formalit ústním pro-
hlášením na hraničním přechodu. Opětovný vývoz uvedených předmětů probíhá 
stejným způsobem.

Fyzické osoby, které v Evropské unii nemají ani bydliště, ani obvyklé místo poby-
tu, mají právo na vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) za zboží, které zakoupily 
v Chorvatsku, pokud je hodnota zboží na jednom účtu vyšší než 740,00 kun, na 
základě vyplněného formuláře PDV-P nebo formuláře Tax-free, který ověřuje celní 
služba při vývozu zakoupeného zboží mimo Evropskou unii, a to nejpozději do 3 
měsíců od data uvedeného na účtu za dodané zboží. Žádost o vrácení daně musí 
zahraniční občan podat do šesti měsíců ode dne vydání účtu. Dodatečné ověření 
formuláře PDV-P nebo Tax-free poté, co bylo zboží vyvezeno mimo Evropskou unii, 
není možné.

Před samotnou cestou s domácím mazlíčkem do Chorvatské republiky (ale i do 
jiných států) je majitel povinen včas se informovat o všech platných podmínkách, 
které jsou vyžadovány pro takovýto nekomerční pohyb se zvířetem.

Dodatečné informace můžete najít na stránce Celní správy (https://carina.gov.hr/
pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/fizicke-o-
sobe-2715/2715). Informace o podmínkách dovozu výrobků živočišného původu 
v osobních zavazadlech cestujících do Chorvatska jsou dostupné na následující 
webové stránce Ministerstva zemědělství, Veterinární a potravinové správy: http://
www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1186.
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Kuna (1 kuna = 100 lipa). Cizí měnu lze vyměnit v bankách, směnárnách, poštovních 
úřadech a ve většině turistických agentur, v hotelech a kempech.

Otevírací doba všech poštovních úřadů je dostupná na webových stránkách 
Chorvatské pošty a také prostřednictvím aplikací pro chytré telefony. Dostupné 
jsou též poštovní úřady s prodlouženou otevírací dobou do 24 hodin - na adrese 
Branimirova 4 v centru Záhřebu a na hraničním přechodu Bajakovo. 
Info telefon: 072 303 304; Webová stránka: www.posta.hr; E-pošta: info@posta.hr

Během turistické sezóny je většina obchodů v pracovní dny otevřena od 8 do 20 
hodin, a mnohé z nich jsou otevřené i o víkendu. Veřejné služby a úřady pracují od 8 
do 16 hodin od pondělí do pátku.

Nemocnice a kliniky jsou ve všech větších městech a ambulance a lékárny také v 
menších místech. Zahraniční turisté, kteří mají ze zákona povinné zdravotní pojištění 
v jiných členských státech Evropské unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a 
ve Švýcarsku, mají právo po dobu dočasného pobytu v Chorvatsku na neodkladnou 
zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (EPZP). Zdravotní 
péči na základě EPZP mohou využít ve zdravotnických zařízeních a u lékařů, kteří mají 
uzavřenou smlouvu s Chorvatským ústavem zdravotního pojištění. Přitom jsou povinni 
platit pouze participaci v případech, kdy ji platí také chorvatští pojištěnci.

Turisté, kteří mají zákonné pojištění ve státech, se kterými má Chorvatsko uzavřenou 
smlouvu o sociálním pojištění, kterou je upravena otázka čerpání zdravotní péče 
(Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Turecko) po dobu dočasného 
pobytu v Chorvatsku, získávají právo na neodkladnou zdravotní péči. Podmínkou 
k tomu je, aby před odjezdem do Chorvatska od své pojišťovny získali potvrzení o 
nároku na zdravotní péči po dobu dočasného pobytu v Chorvatsku, které HZZO 
(Chorvatský ústav veřejného zdraví v místě pobytu) vymění za tzv. „bolesnički list“. 
Zdravotní péči na základě uvedených potvrzení čerpají ve smluvních zdravotnických 
zařízeních a u smluvních lékařů, přičemž jsou povinni platit participaci v případech, 
kdy ji platí také chorvatští pojištěnci. 
Osoby, které přijíždějí z třetích států (státy, které nejsou členy EU a EHP ani Švýcarsko 
a nejsou smluvními státy) hradí veškeré výdaje za zdravotní péči čerpanou v 
Chorvatsku samy. Abyste získali dodatečné informace, kontaktujte Chorvatský ústav 
veřejného pojištění – zákonné pojištění 0800 79 79; připojištění 0800 79 89;  
Bílý telefon Ministerstva zdravotnictví 0800 79 99; webová stránka: www.hzzo.hr a 
Národní kontaktní bod pro přeshraniční zdravotní péči; e-pošta: ncp-croatia@hzzo.hr,  
tel.: + 385 1 644 90 90.

Elektrické napětí městské sítě je 220 V a frekvence 50 Hz.

Voda z kohoutku je pitná ve všech částech Chorvatska.

1. ledna – Nový rok, 6. ledna – Tři králové, Velikonoce a Velikonoční pondělí, 1. května – 
Svátek práce, Boží Tělo, 22. června – Den boje proti fašismu, 25. června – Den státnosti, 
5. srpna – Den vítězství a díkůvzdání vlasti a Den chorvatských obránců,  
15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie, 8. října – Den nezávislosti, 1. listopadu – Slavnost 
Všech svatých, 25. prosince – Vánoce, 26. prosince – Svatý Štěpán.
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ČERPACÍ STANICE 

Čerpací stanice ve všech větších městech a na dálnicích jsou otevřené od 0 do 24 
hodin. Čerpací stanice prodávají Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, 
Euro Diesel a Diesel a ty ve větších městech a na dálnicích také plyn.
Informace o cenách pohonných hmot a seznam čerpacích stanic:  
www.ina.hr, www.hak.hr, www.tifon.hr, www.crodux-derivati.hr..

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Mezinárodní volací číslo Chorvatska: +385

První pomoc: 194

Hasiči: 193

Policie: 192

Pomoc na silnici:(+385 1) 1987

Národní ústředna pro koordinaci pátrání a záchrany na moři 195

Státní správa pro ochranu a záchranu (jednotné evropské číslo pro služby): 112

Všeobecné informace: 18981

Služba poskytování informací o telefonních číslech: 11880 a 11888

Služba poskytování informací o mezinárodních telefonních číslech: 11802

Meteorologická služba DHMZ (od 9 do 17 hodin): 060616666 (T-com), cena: 6,99 kn/
min z pevné linky a 8,41 kn/min z mobilních sítí
Chorvatský autoklub (HAK)
Pomoc na silnici: 1987 (z Chorvatska)
- ze zahraničí (1) +385 1 1987

- ze zahraničí (2) +385 1 4693 700

Situace na silnicích: 072 777 777 (z Chorvatska) 
- ze zahraničí +385 1 464 0800

Informace pro členy: 0800 9987

Webová stránka: www.hak.hr
Interaktivní mapa s více než 40 000 zájmovými body: http://map.hak.hr 
zainteresowania: http://map.hak.hr/

Vážení,

prosíme vás, abyste si v zájmu vašeho příjemného pobytu a dodržování zákona zkontrolovali, zda jste 
přihlášeni po celou dobu svého pobytu, ode dne příjezdu do dne odjezdu.
Vaše kontrola je zvláště důležitá, pokud pobýváte v soukromém ubytování, a to jak z důvodu kvality 
služeb a vaší osobní bezpečnosti, tak i z důvodu zabránit ilegálnímu podnikání těch ubytovatelů, kteří 
nemají registraci pro poskytování služeb ubytování v souladu se zákonem.

Předem vám děkujeme za spolupráci a přejeme vám příjemný pobyt.



I. Biočina



1.1.  PŘÍJEZD PO MOŘI/SOUŠI

 Velitel plavidla, které vplouvá do Chorvatské republiky po moři je povinen:
• podrobit se hraniční kontrole
• ověřit seznam posádky a cestujících, kteří se nacházejí na plavidle, v přístavním 

kapitanátu nebo pobočce přístavního kapitanátu
• zaplatit předepsané poplatky v souladu se zvláštními předpisy
• nahlásit pobyt zahraničních občanů na plavidle v souladu se zvláštními předpisy.

 Velitel plavidla, které bylo do Chorvatské republiky dovezeno po pevnině, nebo 
se nachází na stání v přístavu nebo na jiném schváleném místě v Chorvatské 
republice, je povinen před začátkem plavby:

• zaplatit předepsané poplatky v souladu se zvláštními předpisy
• nahlásit pobyt zahraničních občanů na plavidle v souladu se zvláštními předpisy.

1.2. POPLATEK ZA BEZPEČNOST PLAVBY 

Majitel nebo uživatel zahraniční jachty nebo lodě je povinen před začátkem po-
bytu nebo plavby ve vnitřních mořských vodách nebo v teritoriálním moři Chor-
vatské republiky nahlásit pobyt nebo plavbu nejbližšímu přístavnímu kapitanátu 
nebo jeho pobočce, aby splnil svou povinnost zaplacení poplatků. Pokud zahra-
niční jachta nebo loď pluje nebo se zdržuje ve vnitřních mořských vodách nebo 
teritoriálním moři Chorvatské republiky déle než jeden rok, platí majitel nebo 
uživatel poplatek 30 dnů po uplynutí každého roku, na který se poplatek vztahuje. 
Poplatek se platí za kalendářní rok bez ohledu na období plavby v Chorvatské 
republice. Jako důkaz o zaplacení se vydává Potvrzení o zaplacení poplatku po 
přihlášení jachty nebo lodě.
Výše poplatku závisí na délce plovoucího objektu a celkovém výkonu motoru.
Výše poplatku pro jachty se vypočítává podle následujícího vzorce:

INFORMACE PRO JACHTAŘE

PŘÍJEZD 
ZAHRANIČNÍCH 
JACHET A LODÍ 
URČENÝCH PRO 
SPORT A REKREACI 
DO CHORVATSKÉ 
REPUBLIKY A 
JEJICH ZDRŽOVÁNÍ 
V CHORVATSKÉ 
REPUBLICE

1.

 1.3. POBYTOVÁ TAXA

 Majitel nebo uživatel plavidla platí za sebe a všechny osoby, které pobývají na 
tomto plavidle, pobytovou taxu v paušální výši. Plavidlem v tomto smyslu se 
rozumí každé plavidlo delší než 5 metrů s vestavěnými lůžky, které slouží k 

* Celkový výkon pohonných zařízení (Puk) je celkový výkon pohonných 
 zařízení vyjádřený v kilowatech (kW).
**  Délka (L) označuje délku plovoucího objektu vyjádřenou v metrech.

L kratší než 40 metrů L 40 metrů a delší

Puk slabší než 3000 kW 2 x Puk + 30 x L 7500 + 10 x L

Puk 3000 kW a silnější 7500 + 10 x L 7500 + 10 x L

L kratší než 40 metrů L 40 metrů a delší

Puk slabší než 3000 kW* 2 x PUK + 45 x L** 7500 + 25 x L

Puk 3000 kW a silnější 7500 + 25 x L 7500 + 25 x L

Výše poplatku pro lodě se vypočítává podle následujícího vzorce:
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1.4. PLNÁ MOC UŽIVATELE PLAVIDLA

Na plavidle ve vlastnictví fyzické osoby nebo fyzických osob, které pluje v Chorvat-
ské republice, se mohou v době plavby nacházet majitel plavidla, členové jeho užší 
rodiny a osoby, které k tomu majitel plavidla písemně zmocní. Podpis majitele na 
písemném zmocnění musí ověřit příslušný domácí nebo zahraniční orgán. 
Na plavidle ve vlastnictví právní osoby, které pluje v Chorvatské republice, se mo-
hou během plavby nacházet osoby zmocněné k užívání plavidla na základě písem-
né plné moci. V textu plné moci musí být jasně uvedeno jméno a příjmení odpo-
vědné osoby v právní osobě, která podepsala a razítkem ověřila plnou moc, období 
používání plavidla, na které se plná moc vztahuje, jméno a příjmení osoby, která 
zodpovídá za řízení plavidla, pokud plavidlo nemá stálou posádku, a také jména 
všech osob, které se budou v období platnosti plné moci zdržovat na plavidle.

 Na plavidle, které pluje v Chorvatské republice, se musejí k účelům kontroly na-
cházet následující dokumenty v originálu:

• důkaz, že byly zaplaceny veškeré poplatky
• důkaz, že je plavidlo schopné plavby
• důkaz, že osoba, která na plavidle velí, je schopná řídit plavidlo v souladu s ná-

rodními předpisy státu, pod jehož vlajkou pluje, respektive v souladu s předpisy 
Chorvatské republiky.

• důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
• důkaz o vlastnictví nebo plná moc k používání plavidla

Paušální výše pobytové taxy, kterou platí jachtaři podle délky plavidla a období trvání pobytu.

5 – 9 m 9 – 12 m 12 – 15 m 15 – 20 m Více než 20 m

do 3 dnů 90 HRK 150 HRK 210 HRK 240 HRK 300 HRK

do 8 dnů 210 HRK 350 HRK 490 HRK 560 HRK 700 HRK

do 15 dnů 360 HRK 600 HRK 840 HRK 960 HRK 1200 HRK

do 30 dnů 600 HRK 1000 HRK 1400 HRK 1600 HRK 2000 HRK

do 90 dnů 1410 HRK 2350 HRK 3290 HRK 3760 HRK 4700 HRK

do 1 roku 1800 HRK 3000 HRK 4200 HRK 4800 HRK 6000 HRK

odpočinku, rekreaci nebo plavbě a které není plovoucím objektem námořního 
turizmu. Paušální částku pobytové taxy jachtaři platí před vyplutím plavidla v 
přístavních kapitanátech nebo pobočkách přístavních kapitanátů nebo v jachtař-
ských přístavech, a to když na plavidle pobývají a nocují v jachtařských přístavech 
nebo na kotvišti v nautické části přístavu, který je otevřený pro veřejnou dopravu. 
Přístavní kapitanáty nebo pobočky přístavních kapitanátů nebo jachtařské přístavy 
jsou povinny vydat jachtařům, kteří zaplatili pobytovou taxu v paušální výši, účet 
za zaplacenou pobytovou taxu. Výše paušální částky pobytové taxy pro jachtaře 
závisí na délce plavidla a období, na které si jachtaři pobytovou taxu kupují. Účet 
za zaplacenou pobytovou taxu se musí vždy nacházet na plavidle a velitel plavidla 
je povinen jej předložit, pokud je o to požádán oprávněnou osobou. 

DOKLADY 
NA PLAVIDLE

2.



K řízení lodí a velení na jachtách musí být osoba způsobilá v souladu s 
předpisy státu, pod jehož vlajkou loď nebo jachta pluje, a pokud v mateřském 
státě není předepsána žádná způsobilost k řízení lodi, pak se aplikují 
chorvatské předpisy. Osoba, která řídí loď nebo velí jachtě chorvatské státní 
příslušnosti, v závislosti na kategorii lodě a/nebo jachty, musí mít Potvrzení 
o způsobilosti vůdce plavidla, respektive Vysvědčení o způsobilosti velitele 
jachty nebo doklad/povolení k řízení lodí a jachet, které vydaly příslušné 
orgány zahraničních států a které uznalo Ministerstvo moře, dopravy a 
infrastruktury. Seznam uznávaných zahraničních dokladů/povolení je 
zveřejněn na internetových stránkách MMPI: 
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/27.04.2018-TABLICA%20(2)MoU.pdf

 Před vyplutím z Chorvatské republiky je velitel plavidla povinen:
• podrobit se hraniční kontrole
• ověřit seznam posádky a cestujících, kteří se nacházejí na plavidle, v přístavním 

kapitanátu nebo pobočce přístavního kapitanátu
 Po splnění uvedených povinností je velitel plavidla povinen co nejkratší cestou 

opustit vnitřní mořské vody a teritoriální moře Chorvatské republiky.

 Povinnosti přihlásit se ke krátkodobému (turistickému) pobytu jsou zproštěni:
• občané členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo 

Švýcarské konfederace, kteří mají právo pobývat v Chorvatsku až tři měsíce ode 
dne vstupu do Chorvatska, pokud mají platný cestovní doklad nebo občanský 
průkaz.

• cizí občané, kteří jsou členy rodin občanů členských států EHP nebo Švýcarské 
konfederace, členové rodin chorvatských občanů, kteří jsou občany členských 
států EHA a občané třetích zemí, kteří mají povolení k trvalému pobytu v jiném 
členském státě EHP. Ti mají právo pobývat na území Chorvatské republiky až 
tři měsíce ode dne vstupu do Chorvatska, pokud mají platný cestovní doklad. 
Osoby, které je možné považovat za členy rodiny, jsou uvedeny v ustanoveních 
Zákona o cizincích.

 Přihlášení cizinců, kteří budou ubytováni na plavidle a kteří nejsou uvedeni jako 
zproštěni povinnosti přihlášení, se podává:

• příslušné policejní stanici pro kontrolu přechodu státní hranice v přístavu, v němž 
se provádí hraniční kontrola, pokud cizinec přijíždí plavidlem, na kterém bude 
ubytován

• policejní správě nebo policejní stanici podle místa nalodění cizince.
 Právní a fyzické osoby, které poskytují služby kotvení v jachtařském přístavu, 

pokud cizinec poprvé nastoupil na plavidlo, na kterém bude ubytován, jsou 
povinny přihlásit MUP do jednoho dne pobyt cizince, stejně jako každá další 
právní a fyzická osoba, která poskytuje službu kotvení v přístavu námořního 
turizmu témže cizinci.

 Pokud se ubytování občana třetí země nemůže provést popsaným způsobem, 
pak je občan třetí země na krátkodobém (turistickém) pobytu povinen sám 
nahlásit své ubytování do dvou dnů od vstupu do Chorvatska, respektive od 
změny ubytování.

 Krátkodobý (turistický) pobyt se hlásí policejní správě nebo policejní stanici 
místně příslušné místu pobytu cizince a přihlášení může být provedeno také 
elektronickou cestou.

OPRÁVNĚNÍ K 
ŘÍZENÍ LODÍ A JACHET

3.

VYPLUTÍ PLAVIDLA 
Z CHORVATSKÉ 
REPUBLIKY

4.

PŘIHLÁŠENÍ 
ZAHRANIČNÍCH 
OBČANŮ K POBYTU V 
CHORVATSKU

5.
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 Formulář přihlášení ke krátkodobému pobytu (formulář 8a) je dostupný na: http://
www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/Obrazac%208a.pdf.

5.1. OBČANÉ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU 

(EHP)

 Občané členských států EHP mohou vstoupit do Chorvatské republiky, pokud:
1.  mají platný cestovní doklad nebo občanský průkaz
2.  nemají zákaz vstupu a pobytu
3.  nepředstavují hrozbu pro veřejný pořádek, národní bezpečnost nebo veřejné 

zdraví.
 Občané členských států EHP mohou vstoupit do Chorvatské republiky bez víza 

nebo povolení k pobytu a mohou pobývat v Chorvatské republice až 3 měsíce 
ode dne vstupu. Občan členského státu EHP, který má v úmyslu pobývat v 
Chorvatské republice déle než tři měsíce, je povinen nejpozději do osmi dnů 
před uplynutím tří měsíců pobytu nahlásit přechodný pobyt příslušné policejní 
správě nebo policejní stanici podle místa pobytu.

 Abyste získali více informací, obraťte se na Ministerstvo vnitřních záležitostí 
(MUP).

 Každé plavidlo, které vplouvá na celní území EU, může být předmětem kontroly 
celních orgánů.

 K provedení opatření celního dohledu a celního řízení je důležité stanovit celní 
status plavidla.  Proto se majitelům a uživatelům plavidel, která mají status zboží 
Společenství doporučuje mít na plavidle doklady, kterými se může prokázat 
status zboží Společenství.

 Vlastnictví, záznam v rejstříku plavidel v státu EU a vlajka, pod kterou plavidlo 
pluje, totiž nejsou důkazem, že příslušné plavidlo má status zboží Společenství. 

 Celní status zboží Společenství je možné prokázat některým z následujících 
dokladů:

• dokument T2L nebo
• originální účet nebo
• potvrzení daňového orgánu nebo jiné dostupné doklady o zaplacení DPH.
 
 Plavidla, která nemají celní status zboží Společenství, mohou být zařazena do 

režimu dočasného dovozu a v tomto režimu zůstat v souladu s ustanoveními 
celní legislativy Unie. Dočasný dovoz bude schválen, pokud jsou splněny 
následující podmínky:

• plavidla jsou registrována mimo celní území Unie na jméno osob se sídlem 
mimo toto území;

• používá je osoba se sídlem mimo celní území Unie.

 Více informací o opatřeních celního dohledu nad rekreačními plavidly a 
schválení režimu dočasného dovozu lze najít na stránkách Celní správy  

 https://carina.gov.hr/UserDocsImages//5231//Uputa%20o%20provedbi%20
postupka%20privremenog%20uvoza%20plovila%20u%20privatne%20svrhe.pdf  

CELNÍ A 
DAŇOVÝ STATUS 
ZAHRANIČNÍCH LODÍ  
A JACHET  

6.



140 Informace pro jachtaře

 V Chorvatské republice organizuje službu pátrání a záchrany na moři Národní 
ústředna pro koordinaci pátrání a záchrany na moři MRCC Rijeka, která zajišťu-
je 24hodinovou pohotovost.

 V případě havárie nebo nehody na moři volejte 195, bezplatné telefonní číslo 
Služby pátrání a záchrany na moři, které lze volat z pevné nebo mobilní sítě. 
O pomoc můžete požádat také prostřednictvím námořního VHF rádiového 
kanálu 16 nebo prostřednictvím jednotného evropského čísla záchranných 
služeb 112, na kterém budete přepojeni na MRCC Rijeka.

 Uživatelům vícejazyčné bezplatné mobilní aplikace pro chytré telefony „Ná-
mořní informační servis (nIS)“ Ministerstva moře, dopravy a infrastruktury je 
umožněno volání bezplatného telefonního čísla 195 v případě havárie nebo 
nehody na moři s automatickým odesláním polohy volajícího, což významně 
zkracuje čas pátrání po osobách v nouzi.

 Jachty a lodě musejí plout ve vzdálenosti větší než 50 m od ohraničení upra-
veného koupaliště, respektive 150 m od pobřeží přírodního koupaliště.

 Motorové lodě a čluny na tryskový pohon (skútr, jet ski, vznášedlo apod.) 
mohou plout v režimu klouzání pouze v oblastech, kde je to povoleno, a které 
nesmějí být blíže než 300 m od pobřeží.

 V oblasti 150 m od pobřeží jsou všechny plovoucí objekty povinny plout se 
zvýšenou opatrností, rychlostí ne větší než 5 uzlů, a v oblasti od 150 m do 300 
m jsou všechny plovoucí objekty povinny plout se zvýšenou opatrností rych-
lostí ne větší než 8 uzlů.

 Aby ochránili životy své i životy ostatních účastníků v námořní dopravě na 
moři a aby ochránili vlastní i cizí majetek, musejí jachtaři:

• sledovat pravidelné i mimořádné meteorologické zprávy

• dodržovat předepsané rychlosti plavby v pobřežní oblasti

• pravidelně kontrolovat stav plavidla a vybavení a zásoby paliva a pitné vody

• neřídit plavidlo pod vlivem alkoholu a jiných opiátů

• nevzdalovat se s plavidlem od pobřeží více, než je konkrétnímu plavidlu do-
voleno

• nepřetěžovat plavidlo nad rámec stanovené hranice pro maximální počet 
cestujících

• používat oficiální námořní navigační mapy a publikace

• používat oficiální mobilní aplikaci „Námořní informační servis (nIS)“ Minister-
stva moře, dopravy a infrastruktury, která obsahuje aktuální údaje důležité pro 
bezpečnou plavbu dostupné 24 hodin denně

• v případě nehody na moři ihned volat na bezplatné číslo 195 Služby pátrání a 
záchrany na moři MRCC Rijeka.

BEZPEČNOST 
NA MOŘI

7.
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SEZNAM ZASTUPITELSTEV CHORVATSKÉHO 
TURISTICKÉHO SDRUŽENÍ

Kroatische Zentrale für Tourismus 
Österreich
E-mail: office@kroatien.at 
Web: at.croatia.hr 

Kroatische Nationale Dienst voor 
Toerisme - Office National Croate du 
Tourisme 
België - Belgique
E-mail: be@infocroatia.net
Web: be.croatia.hr 

Chorvatské turistické sdružení
Česká republika
E-mail: info@htz.cz 
Web: cz.croatia.hr

Office National Croate de Tourisme 
France
E-mail: info@croatie-tourisme.fr 
Web: fr.croatia.hr

Ente Nazionale Croato per il Turismo 
Italia
E-mail: info@enteturismocroato.it 
Web: it.croatia.hr

̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍ ̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍̍克罗地亚国家旅游局上海代表处

China
E-mail: info@cntbsh.cn
Web: www.croatia.hr

크로아티아 관광청 서울사무소
South Korea
E-mail: info@visitcroatia.kr 
Web: www.croatia.hr

Horvát Idegenforgalmi Közösség 
Magyarország
E-mail: info@htz.hu
Web: hu.croatia.hr

Kroatisch Nationaal Bureau 
Voor Toerisme 
Nederland
E-mail: nl@infocroatia.net
Web: nl.croatia.hr 

Kroatische Zentrale für Tourismus 
Frankfurt/M, Deutschland
E-mail: info@visitkroatien.de 
Web: de.croatia.hr 

Kroatische Zentrale für Tourismus 
München, Deutschland
E-mail: office@visitkroatien.de
Web: de.croatia.hr 

Chorwacka Wspólnota Turystyczna 
Polska
E-mail: info@visitcroatia.pl 
Web: pl.croatia.hr

Хорватское туpиcтичeckoe 
cooбщecтвo
Russia
E-mail: htzmoskva@mail.ru
Web: ru.croatia.hr 

Chorvátske turistické združenie 
Slovenská republika
E-mail: info@htz.sk 
Web: sk.croatia.hr

Hrvaška turistična skupnost
Slovenija
E-mail: info@hts-slovenija.si 
Web: si.croatia.hr 

Kroatiska Turistbyrån 
Sverige
E-mail: info.se@croatia.hr 
Web: se.croatia.hr 

Croatian National Tourist Office
USA
e-pošta: info@US@croatia.hr 
Web: us.croatia.hr

Croatian National Tourist Office, Inc. -
Branch office Los Angeles
USA
E-mail: la.office@visit-croatia.org
Web: us.croatia.hr

Croatian National Tourist Office
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Plné ostrovů  |  NAUTICKÉ CHORVATSKO

Návštěvníci z celého světa přijíždějí na chorvatský Jadran, a pro mnohé z nich 
je pronájem rozmanitých typů rekreačních plavidel přirozenou volbou. Druh 
charteru závisí na mnoha faktorech jako je počet osob, rozpočet, trvání plavby, 
jakož i oblast plavby, ale bez ohledu na to, jaký druh charteru si vyberete, 
vás čeká vynikající a rozmanitá nabídka plavidel k pronájmu, která vám 
umožní skutečně si užívat v chorvatských vodách. Četné agentury nabízejí 
bohaté možnosti pronájmu plavidel a jejich základní rozdělení je na plavidla s 
posádkou a bez posádky.

Nezávisle na typu plavidla, které vás přitahuje, je jisté, že na chorvatském moři 
najdete něco podle svého gusta a budete si užívat objevování tohoto jedinečného 
evropského archipelagu.

CHARTER  

v Chorvatsku 

Poznámka: Za přesnost údajů 
uvedených v této příloze odpovídá 
Chorvatská hospodářská komora, 
která je shromáždila, zpracovala a 
postoupila Chorvatskému turistickému 
sdružení pro potřeby této brožury a 
internetových stránek.



Adriatic Challenge Putnička Agencija 
  43.939965, 15.440168

Pronájem plavidla – není lepší způsob, jak zažít divy přírody Jaderského moře, než 
z paluby jedné z Adriatic Challenge jachet. Monotyp flotily – pět různých flotil se 
stejnými loděmi: 10 OC38.1, 21 BC41S, 10 B42M, 7 B47C u Biogradu a 14 BC40S 
v ACI Marině Split. Charter Management – náš program správy soukromých lodí 
snižuje výdaje a starosti majitelů lodí. Profesionalita ve všech aspektech podnikání. 
Servis plavidel – klíčem našeho úspěchu jsou vysoké standardy údržby a profesionální 
podpora klientů. Prodej plavidel – nákup jachty s podporou odborníků.

Kontakt:
Adresa: Obala kralja Petra Krešimira IV 38a, 
23 210 Biograd na Moru
Tel.: +385 23 385 088
E-pošta: notification@adriatic-challenge.com
www.adriatic-challenge.com

Adria Yacht Center Plus
  43.757962, 15.779545

Adria Yacht Center je charterová společnost s 39 lety zkušeností v charter podnikání a 
nachází se v ACI Marině Vodice. Naší hlavní činností je poskytování služeb ubytování 
na plachetnicích. Pořádáme též skiperské kurzy, team building a regaty. S flotilou 
41 plachetnic si hosté mohou vybrat mezi různými modely typu Elan, Bavaria, Sun 
Odyssey, Beneteau a Oceanis. Též máme náš vlastní servisní tým a servisní motorový 
člun, který zajišťuje pomoc na moři 24/7 h.

Kontakt:
Adresa: Artina 13a, 22 211 Vodice
Tel.: +385 22 443 221
E-pošta: ayc@ayc.at 
www.ayc.at

Aba Vela charter
  43.5022712, 16.4297640

Aba Vela je rodinná charterová společnost s 23 lety podnikání, která navazují na 
dlouhou jachtařskou rodinnou tradici. Naše malá flotila se nachází v ACI marině 
Split. Úspěch naší firmy je založen na přátelském přístupu k hostům, špičkové údržbě 
plavidel a také 24hodinové dostupnosti a rychlých intervencích. Vedle velmi vysokého 
hodnocení a recenzí a dokonalé čistoty nemají naše lodě na sobě žádné reklamní 
materiály, což hostům dává dodatečnou pohodu a pocit, jako by byli na své lodi.

Kontakt:
Adresa: Jobova 3, 21000 Split
Tel.: +385 21 321 407; +385 98 667 620
E-pošta: contact@abavela.com
www.abavela.com

Adria Luxury Boats
  45.315026, 14.289815

Adria Luxury Boats je výhradním zástupcem nacházejícím se v Ičići. Jsme zástupci 
technologicky pokročilých sportovních plavidel Pardo a Invictus Yachts a Iguana 
Yachts, obojživelných plavidel, která redefinují luxus zítřka, pro Chorvatsko. Nabízíme 
též kompletní péči a správu lodí, od koupě po záruční servis, jakož i denní nebo 
týdenní charter plavidel, která zastupujeme.

Kontakt:
Adresa: Liburnijska cesta 7a,
51414 Ičići
Tel.: +385917271866
E-pošta: info@alb.hr
www.alb.hr

Adria Sail Charter
  43.51483, 16.41814

Adria Sail Charter je rodinná charterová společnost s dlouholetou zkušeností s 
pronajímáním lodí. Naše flotila se skládá z vlastnických plavidel, skvěle udržovaných, 
která jsou umístěna v klidné marině Spinut. Marina Spinut se nachází ve Splitu, 20 
minut chůze od centra města. Malý tým profesionálního personálu nabízí hostům 
individuální přístup – služby přizpůsobené individuálním přáním a potřebám 
každého hosta. Hostům jsme k dispozici 24 hodin denně a pomáháme jim se vším, co 
potřebují – s rezervací mariny, doporučením trasy, restaurací, s kotvením v klidných 
zátokách a překrásných místech na ostrovech. S radostí se s vámi podělíme o všechna 
tajemství a všechna krásná místa našeho pobřeží a ostrovů.

Kontakt:
Adresa: Marina Spinut, Lučica 7,
21000 Split
Tel.: +385 21 878 372,+385 95 399 0738
E-pošta: info@adriasailcharter.com
www.adriasailcharter.com

Adria Yachting
  43.501300, 16.429968 

Kde jachting znamená mnohem víc. Adria Yachting je moderní a oddaná charterová 
společnost, v níž zkušení lidé spojili své síly, aby udělali váš zážitek z jachtingu 
jedinečný a nezapomenutelný. Nacházíme se v ACI marině ve Splitu a se svou flotilou 
více než 20 plachetnic a katamaránů nabízíme našim klientům nezapomenutelnou 
zkušenost plachtění. Náš ochotný personál vám nabízí své služby a podporu 24 
hodin denně, což vaše cestování udělá ještě bezpečnějším. Spojením zábavy, luxusu a 
samozřejmě bezpečnosti nabízíme dokonalý zážitek z plavby po našem Jadranu. Pokud 
chcete svůj zážitek z Chorvatska udělat ještě výjimečnějším, jsme tu pro vás.

Kontakt:
Adresa: Uvala Baluni 8, 21 000 Split 
Tel.: +385 91 263 4256
E-pošta: booking@adria-yachting.com
www.adria-yachting.com



Kontakt:
Adresa: Obala kralja Petra Krešimira IV 38a, 
23 210 Biograd na Moru
Tel.: +385 23 385 088
E-pošta: notification@adriatic-challenge.com
www.adriatic-challenge.com

Adriatic Challenge Putnička Agencija 
  43.501131, 16.429906

Pronájem plavidla – není lepší způsob, jak zažít divy přírody Jaderského moře, než 
z paluby jedné z Adriatic Challenge jachet. Monotyp flotily – pět různých flotil se 
stejnými loděmi: 10 OC38.1, 21 BC41S, 10 B42M, 7 B47C u Biogradu a 14 BC40S 
v ACI Marině Split. Charter Management – náš program správy soukromých lodí 
snižuje výdaje a starosti majitelů lodí. Profesionalita ve všech aspektech podnikání. 
Servis plavidel – klíčem našeho úspěchu jsou vysoké standardy údržby a profesionální 
podpora klientů. Prodej plavidel – nákup jachty s podporou odborníků.

Kontakt:
Adresa: Uvala Baluni 8, 21 000 Split
Tel.: +385 21 358 344
E-pošta: notification@adriatic-challenge.com
www.adriatic-challenge.com

Kontakt:
Adresa: Artina 13a, 22 211 Vodice
Tel.: +385 22 443 221
E-pošta: ayc@ayc.at 
www.ayc.at

Kontakt:
Adresa: Jobova 3, 21000 Split
Tel.: +385 21 321 407; +385 98 667 620
E-pošta: contact@abavela.com
www.abavela.com

Kontakt:
Adresa: Liburnijska cesta 7a,
51414 Ičići
Tel.: +385917271866
E-pošta: info@alb.hr
www.alb.hr

Kontakt:
Adresa: Marina Spinut, Lučica 7,
21000 Split
Tel.: +385 21 878 372,+385 95 399 0738
E-pošta: info@adriasailcharter.com
www.adriasailcharter.com

Kontakt:
Adresa: Uvala Baluni 8, 21 000 Split 
Tel.: +385 91 263 4256
E-pošta: booking@adria-yachting.com
www.adria-yachting.com

Adriatic Yacht Charter
  44.880000, 13.840000

Adriatic Yacht Charter je jednou z předních charterových společností s více než 
60 plachetnicemi, katamarány a motorovými loděmi nacházejícími se ve čtyřech 
základnách podél jaderského pobřeží. Se základnami v Medulinu, Pule, Kaštelech a 
Dubrovníku pokrýváme každý koutek našeho překrásného Jadranu. Společnost byla 
založena v roce 1999 jako rodinná charterová firma a i nadále ji vedeme jako rodinný 
charter, kde se každý jachtař cítí jako přítel. Roku 2019 AYC otevírá svou vlastní 
marinu v Medulinu, kde je též sídlo a hlavní kancelář. V naší flotile máme plachetnice 
nejlepších světových loděnic jako jsou Bavaria, Beneteau, Dufour, Hanse, Jeanneau 
a katamarány Lagoon. Nejdůležitější je pro nás vysoký standard kvality, údržby a 
přípravy plavidel, aby byli naši klienti vždy spokojení. Kromě pronájmu můžeme 
nabídnout kompletní charterový management, od koupě plavidla po konečné využití 
a používání vlastní jachty. Neváhejte nás kontaktovat, abyste se dozvěděli veškeré 
podrobnosti, žádný dotaz pro nás není příliš těžký!

Kontakt:
Adresa: Braće Leonardelli 33, 52 100 Pula
Tel.: +385 95 906 2866 
E-pošta: ayc@ayc.hr 
www.ayc.hr

Adriatic Sailing
  43.5462698, 16.4034245

Vítejte v největší flotile katamaránů s posádkou na jaderském pobřeží. Adriatic Sailing 
je společnost specializovaná na pronájem katamaránů, plachetnic a motorových jachet 
s posádkou nebo bez posádky (s důrazem na luxusní plavidla) a také na prodej plavidel. 
V Adriatic Sailingu se věnujeme vytváření trvalých vzpomínek s každým hostem 
prostřednictvím našich vícenásobně oceňovaných personalizovaných služeb. Naše 
hodnoty jsou vetkané do více než deseti let úspěchů v nautickém průmyslu, během 
kterých jsme se vždy snažili poskytnout našim hostům vynikající zkušenosti. To nás i 
dále vede a řídí ve všem, co děláme.

Kontakt:
Adresa: Obala kralja Tomislava 10,
21213 Kaštel Gomilica
Tel.: +385913777206
E-pošta: charter@adriatic-sailing.hr
www.adriatic-sailing.hr

Adriatic Yacht Charter - Dubrovnik
  42.670000, 18.120000

Adriatic Yacht Charter je jednou z předních charterových společností s více než 
60 plachetnicemi, katamarány a motorovými loděmi nacházejícími se ve čtyřech 
základnách podél jaderského pobřeží. Se základnami v Medulinu, Pule, Kaštelech a 
Dubrovníku pokrýváme každý koutek našeho překrásného Jadranu. Společnost byla 
založena v roce 1999 jako rodinná charterová firma a i nadále ji vedeme jako rodinný 
charter, kde se každý jachtař cítí jako přítel. Roku 2019 AYC otevírá svou vlastní 
marinu v Medulinu, kde je též sídlo a hlavní kancelář. V naší flotile máme plachetnice 
nejlepších světových loděnic jako jsou Bavaria, Beneteau, Dufour, Hanse, Jeanneau 
a katamarány Lagoon. Nejdůležitější je pro nás vysoký standard kvality, údržby a 
přípravy plavidel, aby byli naši klienti vždy spokojení. Kromě pronájmu můžeme 
nabídnout kompletní charterový management, od koupě plavidla po konečné využití 
a používání vlastní jachty. Neváhejte nás kontaktovat, abyste se dozvěděli veškeré 
podrobnosti, žádný dotaz pro nás není příliš těžký!

Kontakt: 
Adresa: Na Skali 2, 20 000 Dubrovnik
Tel.: +385 98 273 880 
E-pošta: ayc@ayc.hr 
www.ayc.hr

A 



Adventure Charter
  43.816423, 15.663877 

Adventure Charter je společnost s dlouholetou tradicí v námořním turizmu. 
Společnost má základny v Sukošanu a Pirovaci a může nabídnout více než 70 
plachetnic renomovaných světových výrobců. Ve své nabídce má dvě mono flotily 
k pořádání regat a team buildingu a flotila Adventure Charter nabízí také motorová 
plavidla. Flotila je nová a dobře udržovaná ochotným a profesionálním personálem. 

Kontakt:
Adresa: K. Krešimira IV 3, 22213 Pirovac
Tel.: +385 22 466 061, +385 99 7028 235 
E-pošta: info@adventure-charter.hr
www.adventure-charter.hr

Agram Yachting
  44.118728, 15.228047

Naše jachty jsou stvořené pro dlouhé plavby s maximálním pohodlím a nabízejí 
potěšení z intenzivního pobytu na moři v uvolňujícím prostředí. Jejich klasické vnější 
linie odhalují prostornost interiéru se zvláštním důrazem na detaily.

Kontakt:
Adresa: Obala kneza Branimira 5, 
23000 Zadar
Tel.: +385 23 396 200 
E-pošta: agram-yachting@agram-yachting.hr
www.agram-yachting.hrAna More Yachting by Borggreve

  43.570434, 15.938845
Ana More Yachting je malá charterová firma s dlouholetými zkušenostmi. Naším 
cílem je umožnit Vám uvolněnou a bezstarostnou dovolenou po celou dobu Vašeho 
pobytu, protože vy si to zasloužíte. Náš malý tým profesionálního a příjemného 
personálu nabízí personalizované služby přizpůsobené přáním a potřebám každého 
hosta. Naším přáním je odlišit se od masového turizmu individuálním přístupem 
k hostům, věnovat čas a péči tomu, abychom Vás poznali a udělali Váš pobyt co 
nejpříjemnějším.

Kontakt:
Adresa: Splitska 22-24, 
22 202 Primošten
Tel.: +385 22 570 111
E-pošta: info@anamoreyachting.com
www.anamoreyachting.com

Adriatic Yacht Charter - Medulin
  44.814383, 13.928903

Adriatic Yacht Charter je jednou z předních charterových společností s více než 
60 plachetnicemi, katamarány a motorovými loděmi nacházejícími se ve čtyřech 
základnách podél jaderského pobřeží. Se základnami v Medulinu, Pule, Kaštelech a 
Dubrovníku pokrýváme každý koutek našeho překrásného Jadranu. Společnost byla 
založena v roce 1999 jako rodinná charterová firma a i nadále ji vedeme jako rodinný 
charter, kde se každý jachtař cítí jako přítel. Roku 2019 AYC otevírá svou vlastní 
marinu v Medulinu, kde je též sídlo a hlavní kancelář. V naší flotile máme plachetnice 
nejlepších světových loděnic jako jsou Bavaria, Beneteau, Dufour, Hanse, Jeanneau 
a katamarány Lagoon. Nejdůležitější je pro nás vysoký standard kvality, údržby a 
přípravy plavidel, aby byli naši klienti vždy spokojení. Kromě pronájmu můžeme 
nabídnout kompletní charterový management, od koupě plavidla po konečné využití 
a používání vlastní jachty. Neváhejte nás kontaktovat, abyste se dozvěděli veškeré 
podrobnosti, žádný dotaz pro nás není příliš těžký!

Kontakt:
Adresa: Osipovica 40, 
52204 Medulin 
Tel.: +385 98 273 880 
E-pošta: ayc@ayc.hr 
www.ayc.hr

Adriatic Yacht Charter - Kaštela
  43.540000, 16.400000

Adriatic Yacht Charter je jednou z předních charterových společností s více než 
60 plachetnicemi, katamarány a motorovými loděmi nacházejícími se ve čtyřech 
základnách podél jaderského pobřeží. Se základnami v Medulinu, Pule, Kaštelech a 
Dubrovníku pokrýváme každý koutek našeho překrásného Jadranu. Společnost byla 
založena v roce 1999 jako rodinná charterová firma a i nadále ji vedeme jako rodinný 
charter, kde se každý jachtař cítí jako přítel. Roku 2019 AYC otevírá svou vlastní 
marinu v Medulinu, kde je též sídlo a hlavní kancelář. V naší flotile máme plachetnice 
nejlepších světových loděnic jako jsou Bavaria, Beneteau, Dufour, Hanse, Jeanneau 
a katamarány Lagoon. Nejdůležitější je pro nás vysoký standard kvality, údržby a 
přípravy plavidel, aby byli naši klienti vždy spokojení. Kromě pronájmu můžeme 
nabídnout kompletní charterový management, od koupě plavidla po konečné využití 
a používání vlastní jachty. Neváhejte nás kontaktovat, abyste se dozvěděli veškeré 
podrobnosti, žádný dotaz pro nás není příliš těžký!

Kontakt:
Adresa: Franje Tuđmana 213, 
21 213 Kaštel Gomilica
Tel.: +385 98 273 880 
E-pošta: ayc@ayc.hr 
www.ayc.hr

Angelina Tours
  44.118728, 15.228047

Firma Angelina Tours byla založena v roce 1995 jako malá rodinná firma. Dnes naše 
flotila čítá 173 plachetnic, katamaránů a motorových lodí v šesti základnách: Sukošan, 
Biograd, Vodice, Šibenik, Trogir SCT a Trogir ACI. Při sestavování flotily se dbalo 
na výběr plavidel, která musejí poskytovat vysokou kvalitu a zajistit příjemnou a 
bezstarostnou dovolenou našim klientům. Objevte krásy chorvatského pobřeží a 
zažijte svou nezapomenutelnou dovolenou v Angelině!

Kontakt:
Adresa: Kraljice Jelene 3, 
23210 Biograd
Tel.: +385 23 385 293 
E-pošta: info@angelina.hr
www.angelina.hr



A 

Kontakt:
Adresa: K. Krešimira IV 3, 22213 Pirovac
Tel.: +385 22 466 061, +385 99 7028 235 
E-pošta: info@adventure-charter.hr
www.adventure-charter.hr

Kontakt:
Adresa: Obala kneza Branimira 5, 
23000 Zadar
Tel.: +385 23 396 200 
E-pošta: agram-yachting@agram-yachting.hr
www.agram-yachting.hr

Kontakt:
Adresa: Splitska 22-24, 
22 202 Primošten
Tel.: +385 22 570 111
E-pošta: info@anamoreyachting.com
www.anamoreyachting.com

Kontakt:
Adresa: Osipovica 40, 
52204 Medulin 
Tel.: +385 98 273 880 
E-pošta: ayc@ayc.hr 
www.ayc.hr

Kontakt:
Adresa: Franje Tuđmana 213, 
21 213 Kaštel Gomilica
Tel.: +385 98 273 880 
E-pošta: ayc@ayc.hr 
www.ayc.hr

Angelina Tours
  15.184000, 44.310000

Charterová základna se nachází v D-Marin Dalmacija, největší marině v Chorvatsku, 
v bezprostřední blízkosti města Zadaru. Marina je snadno dostupná díky moderní 
dálnici a blízkosti mezinárodního letiště Zadar. Náš ochotný personál se vždy snaží 
zajistit nejvyšší úroveň služeb pro naše klienty.

Kontakt:
Adresa: D-Marin Marina Dalmacija, 
23206 Sukošan
Tel.: +385 23 384 145 
E-pošta: info@angelina.hr
www.angelina.hr

Kontakt:
Adresa: Kraljice Jelene 3, 
23210 Biograd
Tel.: +385 23 385 293 
E-pošta: info@angelina.hr
www.angelina.hr

Angelina Tours
  15.270000, 43.560000

Naše základna, se sídlem v malé, ale příjemné rodinné marině Šangulin v Biogradu 
Vám poskytne skvělé výchozí místo pro Vaši plavbu. Lodě jsou velmi blízko naší 
recepce. Tady vás přivítá náš profesionální personál: příjemní recepční, vynikající 
mechanici a zkušení námořníci, kteří se postarají o to, aby byla Vaše dovolená 
dokonalá v každém směru.

Kontakt: 
Adresa: Obala kralja Petra Svačića bb, 
23210 Biograd na Moru
Tel.: +385 23 384 123
E-pošta: info@angelina.hr
www.angelina.hr

Angelina Tours
  15.543000, 43.430000

Základna se nachází v marině Mandalina v Šibeniku, jedné z nejkrásnějších destinací 
pro začátek plavby. Mnoho malebných ostrovů obklopuje oblast tohoto překrásného 
jadranského města. Mandalina je bezpečný přístav, vhodný pro váš pobyt. V základně 
Vás přivítají naši milí zaměstnanci a odborný tým.

Kontakt: 
Adresa: Obala Jerka Šižgorića 1, 
22000 Šibenik
Tel.: +385 22 331 510
E-pošta: info@angelina.hr
www.angelina.hrAngelina Tours

  16.144000, 43.304000
Základna v Trogiru našla své místo v nové SCT marině Trogir. Je vzdálená pouhých 
6 km od mezinárodního letiště Split a 20 minut od výjezdu z dálnice. V základně s 
největším počtem plavidel naši zaměstnanci nastavují nové standardy v charterovém 
průmyslu poskytováním nejlepších služeb kvalitním a přátelským přístupem.

Kontakt:
Adresa: Put brodograditelja 16, 
21220 Trogir
Tel.: +385 21 880 550
E-pošta: info@angelina.hr
www.angelina.hrArgonaut Istra d.o.o.

  44.87736, 13.84900
Argonaut Istra je malá firma, která se zabývá pronájmem plachetnic s posádkou i bez 
ní. Věnujeme se též yacht managmentu a údržbě plavidel. 

Kontakt:
Adresa: Akvilejski prilaz 1,
52100 Pula
Tel.: +385 91 230 4455
E-pošta: tgabrove@gmail.com

Angelina ACI Trogir
  43.5134154, 16.245588

Základna v Trogiru našla své místo v ACI marině Trogir. Je vzdálená pouhých 6 km od 
mezinárodního letiště Split a 20 minut od výjezdu z dálnice. Naši zaměstnanci nastavují 
nové standardy v charterovém průmyslu poskytováním nejlepších služeb kvalitním a 
přátelským přístupem.

Kontakt:
Adresa: ACI Marina Trogir 
Put Cumbrijana 22, 21220 Trogir
Tel.: +38599 589 2660 
E-pošta: trogiraci@angelina.hr
www.angelina.hrAngelina Tours

  43.758704, 15.778791 
Základna se nachází v ACI marině v městečku Vodice, jedné z nejlepších destinací 
pro začátek plavby. Mnoho malebných ostrovů obklopuje toto překrásné jadranské 
městečko. ACI Vodice je bezpečný přístav, příjemný k pobytu. Na základně vás 
přivítají naši milí zaměstnanci a odborný tým.

Kontakt:
Adresa: ACI Marina Vodice, 
Artina 13 A, 22211 Vodice 
Tel.: +385 99 392 7046
E-pošta: vodice@angelina.hr
www.angelina.hr

Asta Yachting
  15.295646, 44.054994

Co by pro vás znamenal zážitek z dovolené prožité ze zcela jiné perspektivy? 
Jachting je přesně to, co hledáte. Asta Yachting působí již více než 20 let a časem se 
stala jednou z předních charterových společností nabízejících pronájem plavidel v 
Chorvatsku. Flotila 60 plachetnic a motorových lodí různých modelů a charakteristik 
se nachází v marině D-Marin Dalmacija v Sukošanu, deset minut jízdy od historického 
města Zadaru a letiště Zadar. Jednoduchý a rychlý proces rezervace, milý a vstřícný 
personál, vybavená a udržovaná plavidla, profesionální servis a asistence a rychlá 
intervence na moři i na pevnině vám zaručují bezpečnost a bezstarostnost na vaší 
dovolené snů. Už jste si vybrali své ideální plavidlo a termín?

Kontakt: 
Adresa: D-marin Dalmacija gat 6 & 7, 
23 206 Sukošan
Tel.: +385 23 316 902
E-pošta: office@asta-yachting.hr 
www.asta-yachting.hr



Bavadria Yachting 
  43.54738, 16.40386

Během svého dlouholetého podnikání si společnost BavAdria díky příznivým cenám, 
velkému výběru nových lodí a kvalifikovanému personálu zajistila významné místo 
mezi předními charterovými společnostmi v Chorvatsku. Marina Kaštela, v niž se 
nachází sídlo společnosti BavAdria, je sesterská firma v rukách téhož majitele, což 
uživatelům umožňuje dodatečné výhody při využívání infrastruktury samotné mariny 
a maximální obsluhu. Flotila BavAdrie, nacházející se v srdci Dalmácie, jen 7 km od 
letiště, 12 od trajektového přístavu, autobusového a vlakového terminálu, je ideálním 
výchozím bodem pro vaši dovolenou. Drazí přátelé, poctěte nás svou důvěrou, uvolněte 
se, odpočiňte si a bavte se na našich plavidlech a všechno ostatní nechte na nás!

Kontakt:
Adresa: Franje Tuđmana 213,
21213 Kaštel Gomilica
Tel.: +385 21 204020
E-pošta: bavadria@bavadria.com
www.bavadria.com

Beta Charter 
  44.05333, 15.30918

Jeden z nejstarších chorvatských charterů s motorovými loděmi a tradicí dlouhou více 
než 20 let. Charterová základna se nachází v Marině Dalmacija ve střední Dalmácii. 
Beta charter má ve své nabídce sedm motorových jachet a dvě plachetnice. Pro svou 
flotilu si vybírají jen ta nejlepší motorová plavidla a v nabídce mají také organizaci 
skupinového jachtingu, team buildingu a jachtařské školy.

Kontakt:
Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 111,
23206 Sukošan
Tel.: +385 98 982 2891
E-pošta: info@beta-nautic-centar.com
www.beta-nautic-centar.com
www.beta-charter.com

Boat and Yacht Charter Marilla
  44.13131, 15.20956

Boat and Yacht Charter Marilla je charterová společnost s kanceláří nacházející se 
v centru Zadaru. V nabídce máme flotilu motorových lodí a jachet umístěných v 
D-Marině Borik a také jachtu v D-Marině Dalmacija. Nabízíme a pořádáme soukromé 
výlety, transfery, denní pronájmy plavidel se skiperem nebo bez něj a také chartery 
na Jeanneau a Ferretti jachtách. Naši nabídku doplňujeme službami údržby lodí a 
možností stání v hale dry docku zabezpečené 24hodinovým kamerovým systémem s 
možností kontroly plavidla majitelem.

Kontakt:
Adresa: Obala kneza Domagoja 1,
23000 Zadar
Tel.: +385 98 169 3232
E-pošta: marilla.zadar@gmail.com
www.marilla-rentaboat.com

Ban Tours 
  43.532221, 15.961404

Ban Tours je více než jen yacht charter společnost: se svými 47 zaměstnanci nabízíme 
služby pořádání obchodních cest, kongresů, skupinových a individuálních cest, flotil, 
korporačních regat, bareboat charter a také prodej letenek. Proto je také plavba na Ban 
Toursově plachetnici mnohem víc než pouhý pronájem lodi. Od svého založení v roce 
1994 zaznamenává Ban Tours konstantní růst – dnes naše flotila čítá 44 plachetnice 
od 32 ft do 52 ft (2-5 kajut) s odjezdem z Mariny Frapa. Všechny plachetnice jsou 
v našem vlastnictví. Investice do růstu a vybavení flotily, edukace zaměstnanců a 
produkty, které udělají našim hostům z dovolené nezapomenutelný zážitek, jsou tím, 
čím Ban Tours na trhu vyniká.

Kontakt:
Adresa: Uvala Soline 1, 
22230 Rogoznica
Tel.: +385 22 559 741
E-pošta: yachting@bantours.hr
www.bantoursyachting.hr

AVS
  43.310000, 16.140000

Společnost AVS-Charter se nachází v centrální části chorvatského pobřeží, v městečku 
Seget Donji v Marině Baotić – místě ideálním pro počátek plavby podél jaderského 
pobřeží a ostrovů. Naše firma působí v Chorvatsku od roku 2009 a je součástí 
evropské prvotřídní společnosti pro správu, prodej a údržbu lodí s mnoha moderními 
infrastrukturami ve Středomoří. Pokud jste milovníkem moře a jachtingu, nabízíme 
Vám dokonalé řešení pro dovolenou a rekreaci. Chorvatské pobřeží se díky nedotčené 
přírodě a příznivým klimatickým podmínkám stalo jednou z nejžádanějších 
turistických a nautických destinací na světě.

Kontakt: 
Adresa: Don Petra Špike 4, 
21 218 Seget Donji Trogir
Tel.: +385 1 345 3810
E-pošta: t.barbaric@avs-europe.com
www.avs-charter.com

BFG 
  44.119594, 15.228417

Alena 56 je komfortní motorová jachta elegantního stylu, plná praktických řešení, 
která Vaši dovolenou naplní spokojeností a požitky. Prostorná paluba a salón, kajuty a 
koupelny Vám umožňují volnost pohybu, zatímco funkční a technické vybavení nabízí 
špičkové pohodlí. Alena 56 může přijmout až 6 hostů ubytovaných ve 3 kajutách, 
zatímco skiper má zajištěné ubytování v samostatné kajutě pro posádku.

Kontakt:
Adresa: Petra i Tome Erdoedyja 17, 
10000 Zagreb
Tel.: +386 31 331 005
E-pošta: info@alena56.com
www.alena56.com



A - C

Kontakt:
Adresa: Franje Tuđmana 213,
21213 Kaštel Gomilica
Tel.: +385 21 204020
E-pošta: bavadria@bavadria.com
www.bavadria.com

Kontakt:
Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 111,
23206 Sukošan
Tel.: +385 98 982 2891
E-pošta: info@beta-nautic-centar.com
www.beta-nautic-centar.com
www.beta-charter.com

Kontakt:
Adresa: Obala kneza Domagoja 1,
23000 Zadar
Tel.: +385 98 169 3232
E-pošta: marilla.zadar@gmail.com
www.marilla-rentaboat.com

Kontakt:
Adresa: Uvala Soline 1, 
22230 Rogoznica
Tel.: +385 22 559 741
E-pošta: yachting@bantours.hr
www.bantoursyachting.hr

Kontakt: 
Adresa: Don Petra Špike 4, 
21 218 Seget Donji Trogir
Tel.: +385 1 345 3810
E-pošta: t.barbaric@avs-europe.com
www.avs-charter.com

Kontakt:
Adresa: Petra i Tome Erdoedyja 17, 
10000 Zagreb
Tel.: +386 31 331 005
E-pošta: info@alena56.com
www.alena56.com

Bomi Ship 
  43.510119, 16.429911

Bomi Ship je chorvatská charterová společnost založená roku 1992, specializovaná 
na všechny aspekty jachtingu a zvláště na poskytování charterových služeb s 
nebo bez posádky. Bomi Ship vede tým zkušených profesionálů, jejichž práce je 
založena na osobnějším přístupu, kvalitě a důvěře. Momentálně řídíme rozmanité 
spektrum luxusních jachet dostupných pro charter v Chorvatsku i na Jadranu. Naše 
flotila luxusních jachet umožňuje poskytování charterových služeb s profesionální 
posádkou nebo bez ní. Charter je velmi komplexní práce, pro jejíž úspěch jsou 
rozhodující znalosti, zkušenosti, kladný postoj, jasný cíl, kombinace místních a 
globálních obchodních standardů, práce a vytrvalost. Bomi Ship velmi rád vyhoví 
všem požadavkům klientů jachtařů. Vaše spokojenost je naší největší motivací pro 
další rozvoj.

Kontakt: 
Adresa: Uvala baluni 7, 
21000 Split
Tel.: +385 21 314 555
E-pošta: booking@bomiship.com
www.bomiship.com

Bruneko 
  44.119717, 15.229422

Bruneko Charter je rodinná firma založená před více než 25 lety v Marině 
Tankerkomerc nacházející se v samém centru Zadaru. Základní činností firmy je 
pronájem plavidel a charter management. Naše flotila sestává z kvalitních a dobře 
vybavených plavidel. Klienti si mohou pronajmout jachty pro plachtění bez skipera 
nebo se skiperem. Zadar je ideálním výchozím přístavem pro návštěvu Kornat a 
ostrovů střední Dalmácie. Vyberte si nás a prožijte příjemnou dovolenou na našich 
plavidlech. 

Kontakt: 
Adresa: Ivana Meštrovića 2, 
23000 Zadar
Tel.: +385 98 289 293
E-pošta: vedran@bruneko.hr
www.bruneko.com

Cata Sailing 
  43.512600, 16.247100

Cata Sailing d.o.o. je ideální volbou pro vášnivé jachtaře, kteří hledají luxusní a 
personalizované služby ubytování na plavidle. Tým se skládá entuziastů a zkušených 
charterových odborníků, jejichž cílem je poskytovat našim klientům služby na 
vynikající úrovni. Cata Sailing flotila je sestavena z pečlivě vybraných katamaránů 
a plachetnic, což vám umožňuje zažít dokonalé soukromí, kontrolu a svobodu při 
objevování chorvatského pobřeží.

Kontakt: 
Adresa: Put brodograditelja 16, 
21220 Trogir
Tel.: +385 21 444 602
E-pošta: info@cata-sailing.com
www.cata-sailing.com

Candor charter
  43.546566, 16.403042

Candor charter je charetrová společnost působící pod oficiálním názvem Candor 
d.o.o., nachází se v marině Kaštela a byla založena v únoru roku 2005. Jedná se 
o malou charterovou společnost s flotilou 13 až 15 plavidel, která sdružuje tým 
zkušených jachtařů, profesionálů a milovníků jachtingu. Naší předností je flexibilita 
a špičkové služby, které poskytujeme hostům a majitelům plavidel prostřednictvím 
údržby plavidel. Naše bohaté zkušenosti a pohostinnost poznali naši dlouholetí hosté, 
kteří se k nám pravidelně vracejí. Mluvíme maďarským, anglickým, německým a 
italským jazykem.

Kontakt:
Adresa: Franje Tuđmana 213,
21213 Kaštel Gomilica
Tel.: +385 98 979 1235
E-pošta: info@candor.hu
www.candor.hu

Cata Sailing 
  42.671100, 18.125700

Cata Sailing d.o.o je ideální volbou pro vášnivé jachtaře, kteří hledají luxusní a 
personalizované služby ubytování na plavidle. Tým se skládá entuziastů a zkušených 
charterových odborníků, jejichž cílem je poskytovat našim klientům služby na 
vynikající úrovni. Cata Sailing flotila je sestavena z pečlivě vybraných katamaránů 
a plachetnic, což vám umožňuje zažít dokonalé soukromí, kontrolu a svobodu, při 
objevování chorvatského pobřeží. Zvláštní péče byla věnována našim plavidlům, 
abychom zajistili, že budou mít nejlepší vybavení, jakož i vysokým standardům 
bezpečné plavby a pohodlí.

Kontakt: 
Adresa: Na skali 2, 20236 Komolac
Tel.: +385 21 444 602
E-pošta: info@cata-sailing.com
www.cata-sailing.com

CBC Charter
  43.76647, 15.77427

Pokud chcete na chorvatském Jadranu strávit dovolenou při plavbě, pronajměte si 
motorovou jachtu, vyplujte na jachtě nebo motorovém člunu a zažijte všechny krásy 
Chorvatska, národní parky Kornati a Krka, města Vodice, Šibenik, Skradin, Zadar, 
Split a Dubrovník, ostrovy Brač, Hvar, Pag, Rab a ještě mnohem víc... Uděláme z vaší 
dovolené nezapomenutelný zážitek. 

Kontakt:
Adresa: Put Gaćeleza 8B, Vodice 
Tel.: +385 22 214 075, +385 99 703 1709 
E-pošta: info@cbc-charter.com 
www.cbc-charter.com 



Charter Service Punat (Perfect Charter)
 45.032394, 14.628760 

Charter Service Punat d.o.o. je rodinná firma s dlouholetými zkušenostmi v 
charterovém podnikání. Kromě pronajímání plachetnic a motorových lodí se 
věnujeme všem typům oprav a údržbě všech typů plavidel. Jsme jediná adresa na 
ostrově Krku, kde se provádějí opravy gumových člunů. Pevně věříme v uživatelské 
služby a spokojenost. Pro nás tato slova znamenají: poskytnout vám co nejvíce 
informací a tím způsobem vám umožnit co nejlepší výběr, poslouchat, co říkáte, 
abychom mohli přizpůsobit vaši zkušenost z plavby, a přitom dbali na vaše zájmy a 
chránili je. Doufáme, že jste poznali naše vysoké standardy služeb již při návštěvě naší 
internetové stránky a můžete je také zažít zblízka, pokud máte příležitost navštívit 
nás v Punatu, ostrov Krk, Chorvatsko. 

Kontakt:
Adresa: Puntica 7,
51521 Punat
Tel.: +385 91 322 2555 
E-pošta: info@charterservicepunat.com,
charterservicepunat@gmail.com
charterservicepunat.com

Croatia Adriatic (Grand yachting d.o.o.)
 43.51273, 16.24716

Croatia_Adriatic je exkluzivním zástupcem GRANDEZZA Yachts a Finnmaster 
sportovních lodí v jaderském regionu. V naší základně, SCT marině Trogir, jsou 
dostupné nejnovější modely k prohlídce a zkušebním jízdám. Kromě toho nabízíme 
také profesionální charterový management – služby údržby jachty a brokerské služby 
pro vaši motorovou jachtu. Naše charterová flotila se skládá výhradně z kvalitních a 
exkluzivních motorových lodí a motorových jachet, které vám můžeme nabídnout se 
skiperem a posádkou nebo bez nich.

Kontakt:
Adresa: Put brodograditelja 16,
21220 Trogir
Tel.: +385 99 209 0052
E-pošta: office@croatia-adriatic.eu

Charter Novak 
  43.942779, 15.445260

Dlouholeté zkušenosti s plavbou po Jadranu byly základem k založení firmy Charter-
Novak d.o.o. Protože z vlastních zkušeností známe veškeré potřeby jak zkušených, tak 
i nových jachtařů, nabízíme vám výhradně plavidla vysoké kvality a standardu, která 
umožňují bezpečný a příjemný pobyt a plavbu. Všechna plavidla v naší nabídce zpravidla 
umožňují pobyt skupin 8 až 10 osob a jsou vybavena všemi moderními pomůckami. Při 
převzetí vás bude čekat kompletně vybavené plavidlo připravené pro pobyt na moři a 
s naší službou transferu se snadno a rychle dostanete do počáteční destinace. Obraťte 
se na nás s důvěrou, protože i naší vášní je moře, dobře jej známe a s radostí se s vámi 
rozdělíme o naše dlouholeté zkušenosti z plavby, poznávání nejskrytějších zátok a 
nejzajímavějších tras tak, aby odpočinek byl vaší jedinou starostí.

Kontakt:
Adresa: Šetalište kneza Branimira 5, 
23210 Biograd na Moru
Tel.: +385 23 240 967
E-pošta: booking@charter-novak.com
www.charter-novak.com

Croatia Yacht Club 
  43.514294, 16.246418

Croatia Yacht Club je jednou z předních charterových společností v Chorvatsku 
s nabídkou moderní a dobře vybavené flotily. Naše image v Evropě vychází z naší 
dlouholeté zkušenosti v charterovém průmyslu. Společně můžeme organizovat 
Vaši dovolenou v Chorvatsku a udělat ji nezapomenutelnou. Sdílíme Vaši vášeň 
pro jachting a dobrodružství na moři. Ještě před tím, než se rozhodnete plachtit v 
Chorvatsku, nás neváhejte kontaktovat s žádostí o návrhy a rady týkající se dovolené 
na moři. Jen několik minut od letiště Split se nachází malé šarmantní městečko 
Trogir s 12 000 obyvateli. Naše hlavní základna se nachází v marině SCT, která byla 
vybudována v roce 2014. Marina disponuje vybavením a službami potřebnými pro 
dokonalou dovolenou na moři a díky její strategické poloze v Trogiru je k dispozici 
spousta aktivit, které jsou dostupné v blízkosti mariny. Při vyplutí z Trogiru se 
nacházíte na dokonalém místě bez ohledu na trasy, kterými chcete plout během 
vašeho týdne pod plachtami. Z Trogiru můžete plout na sever a navštívit Kornati, jižně 
k Dubrovníku, nebo jednoduše vplout přímo do úchvatného splitského archipelagu. 
Bez ohledu na to, kterou oblast se rozhodnete navštívit, najdete vše, od měst po 
osamělé zátoky, a ochutnáte bohatou gastronomickou nabídku místních hospůdek 
a/nebo špičkových restaurací. Naše flotila v SCT marině v Trogiru zahrnuje nové i 
starší lodě o velikosti 33 až 58 stop, plachetnice a katamarány. Většina lodí je z větších 
evropských loděnic, ale i od některých menších výrobců plavidel. Trogir se nachází 
v bezprostřední blízkosti letiště Split, což dělá naši základnu snadno dostupnou – 
pouhých 10 minut jízdy.

Kontakt:
Adresa: Put brodograditelja 16, 
21220 Trogir
Tel.: +385 21 796 393
E-pošta: info@croatiayachtclub.com
www.croatiayachtclub.com



C

Kontakt:
Adresa: Puntica 7,
51521 Punat
Tel.: +385 91 322 2555 
E-pošta: info@charterservicepunat.com,
charterservicepunat@gmail.com
charterservicepunat.com

Kontakt:
Adresa: Put brodograditelja 16,
21220 Trogir
Tel.: +385 99 209 0052
E-pošta: office@croatia-adriatic.eu

Kontakt:
Adresa: Šetalište kneza Branimira 5, 
23210 Biograd na Moru
Tel.: +385 23 240 967
E-pošta: booking@charter-novak.com
www.charter-novak.com

Kontakt:
Adresa: Put brodograditelja 16, 
21220 Trogir
Tel.: +385 21 796 393
E-pošta: info@croatiayachtclub.com
www.croatiayachtclub.com

Croatia Yacht Club 
  43.516154, 16.232235

Marina Baotić se nachází jen 8 minut od historického města Trogiru, které je pod 
ochranou UNESCO, v malém rybářském městečku Seget Donji. Marina Baotić je 
mimořádně dostupná vzhledem k blízkosti letiště Split (pouhých 15 minuta jízdy) 
a výjezdu z dálnice A1. Kromě uvedených výhod je ideálním výchozím bodem pro 
plachtění kolem četných ostrovů a zátok v regionu střední Dalmácie. Marina Baotić 
disponuje přibližně 400 stáními na moři i na souši. Byla vybudována podle nejvyšších 
technických a ekologických standardů, čímž získala epitet jedné z nejmodernějších 
marin v Chorvatsku. Na jednom místě můžete najít celou paletu nautických a 
doprovodných služeb jako jsou exkluzivní apartmány pro odpočinek, dvě restaurace, 
koktejl bar, obchodní objekty, fitness studio, bazén a mnohé dodatečné vybavení.

Kontakt:
Adresa: Konacvine 15, 
21218 Seget Donji
Tel.: +385 21 796 393
E-pošta: info@croatiayachtclub.com
www.croatiayachtclub.com

Croatia Yachting 
  43.506837, 16.431961

Croatia Yachting je jednou z předních firem v nautickém sektoru v Chorvatsku, která se 
za svých 15 let existence může pochlubit více než 80 000 spokojených hostů a klientů. 
Sídlo firmy je ve Splitu a působí ve svých třech charterových základnách – v Marině 
Kaštela, Dubrovníku a Biogradu. Kromě toho, že je lídrem v segmentu charteru, je 
Croatia Yachting výhradním zástupcem pěti inovativních nautických značek: Hanse, 
Fjord, Sealine, Dehler a Bali, kterými pokrývá celou paletu plavidel – plachetnic, 
katamaránů a motorových jachet. Svým klientům poskytují možnost různých modalit 
vlastnictví a kompletní službu a podporu, od výběru plavidla, servisu po poprodejní 
služby. Uvedené provádějí s cílem přizpůsobit se potřebám trhu individuálním přístupem 
ke každému klientovi. O kvalitě prodejního týmu, podpoře a metodách svědčí ocenění 
Hanse Dealer of the Year 2019. Charterovým hostům je k dispozici celá paleta plavidel, 
plachetnice Hanse a katamarány Bali, s neustálým obnovováním flotily novými modely, 
vše s cílem poskytnout služby nejvyšší kvality a požitky při jachtingu. Kromě toho se též 
jedná o největší flotilu plachetnic Hanse na světě a o organizátora populární regaty Hanse 
Cup Adriatic, které se účastní milovníci této značky a Dalmácie z celého světa. Croatia 
Yachting má v nabídce také flotilu Hanse One Design, která je k dispozici všem, kteří 
chtějí pořádat regaty nebo se jich účastnit. Ve své nabídce má řadu typů charterových 
služeb, které si mohou hosté vybrat: bez skipera, se skiperem nebo charter s posádkou. Za 
svou práci získal v roce 2017 ocenění Turistický květ jako nejlepší charterová společnost 
Chorvatské hospodářské komory, a v roce 2018 obdržel ocenění za rozvoj systému pro 
řízení kvality služeb.

Kontakt:
Adresa: Dražanac 2/a, 
21000 Split
Tel.: +385 21 332 332
E-pošta: booking@croatia-yachting.hr
www.croatia-yachting-charter.com

Croatia Yachting 
  42.040000, 18.007000

Dubrovník je jednou z nejatraktivnějších a nejznámějších destinací ve Středomoří a 
je domovem ACI mariny Dubrovnik a současně také jedné z charterových základen 
Croatia Yachtingu. Dubrovnické akvatorium je známé svou mimořádnou nautickou 
nabídkou, což dělá tuto základnu zvláště zajímavou. Hostům je také zde k dispozici 
široký výběr plachetnic Hanse a katamaránů Bali, jakož i výběr typu charteru, který 
jim nejvíce vyhovuje.

Kontakt:
Adresa: Na Skali 2, 
20236 Mokošica-Komolac
Tel.: +385 95 903 0903
E-pošta: dubrovnik@croatia-yachting.hr
www.croatia-yachting-charter.com

Croatia Yachting 
  43.327000, 16.244000

V Marině Kaštela se nachází největší ze tří základen Croatia Yachtingu, v níž se 
umístěno kolem 50 plavidel z jejich flotily. Též je zde jejich centrální sklad, díky 
kterému mohou rychle reagovat na potřeby svých základen. V samotné základně se 
nacházejí dvě kanceláře Croatia Yachtingu – charterová kancelář, v níž se provádí 
přihlášení a odhlášení, zatímco druhá je určena pro hosty luxusního charteru a 
je kromě jiného vybavena také Fresh cornerem, aby se hosté mohli občerstvit a 
odpočinout si, než bude vše připraveno pro charter. Jedno je jisté, individuální přístup 
ke každému hostovi je prioritou bez ohledu na to, o kterou kancelář se jedná.

Kontakt:
Adresa: Šetalište kralja Tomislava b.b., 
21213 Kaštel Gomilica
Tel.: +385 21 222 960
E-pošta: kastela@croatia-yachting.hr
www.croatia-yachting-charter.com



Dami Boats 
  45.34175, 14.37287

Dami Boats je společnost založená roku 1992. V charteru nabízí motorové jachty, 
katamarány a plachetnice s posádkou nebo bez ní. Společnost též nabízí brokerage 
služby a jachetní management. Je zástupcem Nimbus plavidel.

Kontakt:
Adresa: Istarska 50, 51000 Rijeka
Tel.: +385 98 260 039, +385 51 622 121
E-pošta: dami-boats@ri.t-com.hr
www.yachtworld.dami-boatsDelfin Charter  

  45.029138, 14.628034 
Delfin Charter se nachází v jedné z nejpopulárnějších marin v Chorvatsku. Jedná se 
o Marinu Punat na ostrově Krku. Ostrov Krk nabízí nezapomenutelné zátoky, čisté 
moře a výhledy, které si budete ještě dlouho pamatovat, proto vám doporučujeme, 
abyste nás navštívili. My jsme skupina lidí, které spojuje a inspiruje láska k moři, 
větru, svobodě a autentickému kontaktu s lidmi. Naším posláním je umožnit všem, 
kteří s námi sdílejí tento pohled, aby zažili to všechno a ještě mnohem víc.

Kontakt:
Adresa: Puntica 7, 51521 Punat
Tel.: +385 91 477 1500
E-pošta: gregor@delfincharter.eu
www.delfincharter.eu

DN Nautica
  43.300000, 16.500000 

Společnost DN Nautica d.o.o. se nachází v marině Punat na ostrově Krku. Náš 
charter má 28 plavidel, z nichž 25 jsou plachetnice a 3 motorová plavidla. Snažíme 
se poskytnout našim hostům nejlepší služby, aby měli skutečně dovolenou snů. Rádi 
vám poradíme nejlepší místa, která stojí za to navštívit, a naši pracovníci vám vysvětlí 
vše, co Vás zajímá o plavidle, trasách nebo zajímavostech našeho kraje. Pokud hledáte 
ideální dovolenou, obraťte se na nás s důvěrou.

Kontakt:
Adresa: Marina Punat 
Puntica 7, 51521 Punat
Tel.: +385 51 854 679
E-pošta: info@dn-nautica.com
www.dn-nautica.com
www.detonicharter.com

Dream Yacht Croatia - Dubrovnik
  42.669916, 18.126611

DYC základna Dubrovnik se nachází v ACI marině Dubrovnik, zcela jistě jedné z 
nejhezčích marin na Jadranu. Umístěna je v příměstské čtvrti Komolac, pouhých 7 km 
od starého městského jádra města Dubrovníku, místa nevýslovné krásy a kulturního 
významu, které je zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Naše kancelář se 
nachází v letní vile Sorkočević, která je dnes součástí ACI mariny Dubrovnik. Jedná se 
o kulturní památku a jednu z nejkrásnějších letních rezidencí dubrovnické šlechty ze 
16. století, kterými je tento kraj známý.

Kontakt:
Adresa: Na skali 2, 
20236 Mokošica-Komolac
Tel.: +385 20 456 750
E-pošta: dubrovnik@dreamyachtcharter.hr
www.dreamyachtcharter.hr

Dalmatia Charter
  43.300000, 16.150000

Dalmatia Charter je firma pronajímající plachetnice s centrální základnou v Trogiru, 
přímo uprostřed jaderského pobřeží – na nejlepším místě pro plavbu kolem ostrovů 
středního Jadranu a měst. Některé z destinací, které můžete navštívit, jsou město 
Split, ostrovy Drvenik, Šolta, Brač, Hvar a mnoho dalšího. Dalmatia Charter je nejen 
jednou z nejlepších charterových společností na jaderském pobřeží již sedmý rok v 
řadě (na základě systému Euminia, který hodnotí spokojenost uživatelů), ale i jednou 
z nejlepších charterových společností v Chorvatsku, pokud se jedná o kvalitu plavidel, 
technickou podporu, personál pro rezervaci a vynikající údržbu lodí. Poloha základny 
pouze několik kilometrů od letiště Split Vám ještě usnadňuje začátek Vaší dovolené a 
plachtění s Dalmatia Charter.

Kontakt:
Adresa: Put Brodograditelja 7, 
21220 Trogir
Tel.: +385 21 797 239
E-pošta: info@dalmatia-charter.hr
www.dalmatiacharter.com

Croatia Yachting 
  43.563000, 15.263200

Biograd na Moru je známá turistická a námořní destinace, která se nachází téměř 
v samotném centru jaderského pobřeží s přímým přístupem k zadarskému a 
šibenickému archipelagu, díky čemuž je logickou volbou pro charterovou základnu. 
Tak mají hosté Croatia Yachtingu na dosah ruky Přírodní park Telašćica, Národní 
park Kornati, Národní park Krka a četné další přitažlivé destinace. Biograd je také 
silným jachtařským centrem, v jehož akvatoriu se ročně koná více než 40 domácích a 
mezinárodních regat, kterých se pravidelně účastní také plachetnice Croatia Yachtingu.

Kontakt: 
Adresa: Obala Kralja Petra Krešimira IV 38a, 
23210 Biograd na Moru
Tel.: +385 99 702 1637
E-pošta: info@croatia-yachting.hr
www.croatia-yachting-charter.com

Detoni Charter   
  43.300000, 16.500000 

Detoni Charter je moderní rodinná charterová společnost, kde jsou vám zkušení lidé 
k dispozici pro jedinečný a nezapomenutelný zážitek na lodi. Váš partner v jachtingu 
již 20 let!

Kontakt:
Adresa: Put Cumbrijana 22,
21220 Trogir 
Tel.: +385 91 517 7681
E-pošta: info@detonicharter.com
www.detonicharter.com



Kontakt:
Adresa: Istarska 50, 51000 Rijeka
Tel.: +385 98 260 039, +385 51 622 121
E-pošta: dami-boats@ri.t-com.hr
www.yachtworld.dami-boats

Kontakt:
Adresa: Puntica 7, 51521 Punat
Tel.: +385 91 477 1500
E-pošta: gregor@delfincharter.eu
www.delfincharter.eu

Kontakt:
Adresa: Marina Punat 
Puntica 7, 51521 Punat
Tel.: +385 51 854 679
E-pošta: info@dn-nautica.com
www.dn-nautica.com
www.detonicharter.com

Kontakt:
Adresa: Na skali 2, 
20236 Mokošica-Komolac
Tel.: +385 20 456 750
E-pošta: dubrovnik@dreamyachtcharter.hr
www.dreamyachtcharter.hr

C - E

Kontakt:
Adresa: Put Brodograditelja 7, 
21220 Trogir
Tel.: +385 21 797 239
E-pošta: info@dalmatia-charter.hr
www.dalmatiacharter.com

Kontakt: 
Adresa: Obala Kralja Petra Krešimira IV 38a, 
23210 Biograd na Moru
Tel.: +385 99 702 1637
E-pošta: info@croatia-yachting.hr
www.croatia-yachting-charter.com

Kontakt:
Adresa: Put Cumbrijana 22,
21220 Trogir 
Tel.: +385 91 517 7681
E-pošta: info@detonicharter.com
www.detonicharter.com

Dream Yacht Croatia - Pula
  44.821486, 13.901293

DYC základna Pula se nachází v ACI marině Pomer v samotném jižním cípu 
Istrijského poloostrova. Marina se rozkládá v nejhlubší části Medulinského zálivu, jen 
několik kilometrů vzdálená od města Puly a velkolepé Arény. Již staří Římané objevili 
krásy Pomeru a vybudovali zde své vily. Dnes je ACI marina Pomer moderní a zcela 
nově zařízená marina s širokým výběrem vybavení a služeb nejvyšší kategorie. Jedná 
se o nejnovější, čtvrtý v řadě, přírůstek v rodině DYC základen v Chorvatsku, který 
byl otevřen roku 2018.

Kontakt: 
Adresa: Pomer 26a, 
52100 Pomer
Tel.: +385 91 274 5145
E-pošta: croatia@dreamyachtcharter.com
www.dreamyachtcharter.hr

Dream Yacht Croatia - Seget Donji / Trogir
  43.516198, 16.234217

DYC základna Seget Donji / Trogir je naše vlajková základna s velkou a rozmanitou 
flotilou, která ve špičce turistické sezóny čítá více než 100 lodí. Základna se nachází 
v Marině Baotić v městečku Seget Donji, objektu vysoké kategorie, který je vybaven 
četnými zařízeními, jako jsou restaurace a lounge bary, venkovní bazén, supermarket, 
úschovna zavazadel atd. Seget Donji se nachází pouhých pár minut jízdy od Trogiru, 
města s bohatou historií, které je zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO.

Kontakt: 
Adresa: Don Petra Špike 2a, 
21218 Seget Donji
Tel.: +385 21 680 913
E-pošta: trogir@dreamyachtcharter.hr
www.dreamyachtcharter.hr

Dream Yacht Croatia - Zaton / Šibenik
  43.516198, 16.234217

DYC základna Zaton / Šibenik a DYC marina Zaton se nacházejí v dobře chráněné 
jihozápadní části Zatonského zálivu v úchvatném kanálu řeky Krky, na hlavní 
plavební trase ke Skradinu a Národnímu parku Krka. Marina je v soukromém 
vlastnictví a přijímá téměř výhradně hosty DYC. Pitoreskní městečko Zaton se 
nachází ve vzdálenosti pouhých 500 m od mariny. Poloha mariny je ideální pro hosty, 
kteří chtějí plout Kornatským archipelagem.

Kontakt: 
Adresa: Dobri dolac b.b., 
22215 Zaton
Tel.: +385 22 310 103
E-pošta: zaton@dreamyachtcharter.hr
www.dreamyachtcharter.hr

Euromarine Charter   
  45.80396, 15.99866

Euromarine d.o.o. nabízí od roku 1994 charterové služby jachet Jeanneau v 
Chorvatsku. Naše flotila se skládá ze šedesáti novějších plachetnic v rozpětí od 
33 do 64 stop, které jsou dostupné ve třech výchozích základnách – Pule, Splitu 
a Dubrovníku. Kromě toho nabízíme z Dubrovníku pět katamaránů - Lagoon 50, 
Lagoon 450 F, Lagoon 39, Nautitech 40 a dva zcela nové Excess 12.

Kontakt:
Adresa: Radnička cesta 32, 
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 555 2222
E-pošta: charter@euromarine.hr
www.euromarine.hr

Ena Yachting d.o.o.   
  45.79637, 16.03672

Naše jachta ENA se nachází ve zrenovované marině Borik v Zadaru. M/Y ENA 
postavila firma Custom Line (součást skupiny Ferretti) v Itálii v roce 2005 a 
kompletní renovací prošla v dubnu 2019. Svým hostům nabízí maximální pohodlí po 
celý rok a představuje dokonalou základnu k objevování úchvatných míst a zátok na 
Jadranu. Její šestičlenná posádka je již dlouhou řadu let na lodi a potvrzením jejich 
vynikajících služeb jsou hosté, kteří se velkém počtu vracejí na charter. 

Kontakt:
Adresa: Koledovčina 2,
10000 Zagreb
Tel.: +385912780700
Faks: +385 1 2481193
E-pošta: office@enayachting.hr
www.enayachting.hr

Dubrovnik Yachting
  42.671061, 18.125703

Dubrovnik Yachting d.o.o. je malá charterová firma založená roku 2014. Máme za 
sebou bohaté zkušenosti s charterovými službami, což nám umožňuje nabídnout 
kvalitní a individuální přístup každému hostovi. Naše flotila je malá, poskytujeme 
služby check-in/check-out plavidlům, která do Dubrovníku připlují z jiných základen. 
Nacházíme se v jedné z nejkrásnějších marin na Jadranu, ACI marině Dubrovnik, která 
je již léta držitelkou Modré vlajky, ocenění za kvalitu a upravené okolí. Kromě toho, že 
pronajímáme plavidla, jsme také zástupci firmy North Sails pro dubrovnickou oblast.

Kontakt: 
Adresa: Na Skali 2, 
20236 Dubrovnik
Tel.: +385 20 333 588
E-pošta: info@yachting-dubrovnik.com
www.yachting-dubrovnik.com

Euronautic
  43.562300, 15.264200

Sídlo Euronauticu se nachází v Biogradu n/M, v nové části mariny Kornati, přímo 
v centru města. Druhá, menší, základna se nachází v městečku Pirovac, pouhých 25 
km jižně od Biogradu n/M. V obou základnách se nachází 66 plavidel, z nichž jsou 
tři motorová plavidla, čtyři katamarány a 59 plachetnic. Firma byla založena v roce 
2002 a od té doby zaznamenává nepřetržitý růst a udržuje si charakteristickou pozici 
na trhu. Profesionální a příjemný personál a dobře udržované a kvalitní lodě zaručují 
hostům nezapomenutelnou zkušenost a letní dovolenou. Naším cílem jsou šťastní a 
spokojení hosté, kteří se budou vždy vracet.

Kontakt: 
Adresa: Obala kralja petra Krešimira IV 38, 
23210 Biograd na Moru
Tel.: +385 23 385 205
E-pošta: booking@euronautic.hr
www.euronautic.eu



First Class Sailing d.o.o. – Marina Frapa    
  43.5317° N, 15.9602° E

Základna Marina Frapa se nachází v Rogoznici, jedné z nejlepších marin v Chorvatsku. 
Marina se nachází ve střední části chorvatského pobřeží mezi Šibenikem a Splitem 
v atraktivní a ze všech stran chráněné zátoce Soline. Díky své centrální poloze je 
základna v Rogoznici ideálním výchozím bodem pro objevování jak severního, tak i 
jižního Jadranu. Moderní a pečlivě vybraná flotila společnosti First Class Sailing čítá 
celkem 60 lodí, z nichž je 51 plachetnic a 9 katamaránů. Vysoké standardy technické 
údržby, péče o čistotu a profesionální a zároveň příjemný vztah s klienty jsou na 
špičce našich priorit.

Kontakt:
Adresa: Uvala Soline 1,
22203 Rogoznica
Tel.: +385 99 546 9235
E-pošta: officefrapa@first-class-sailing.com
www.first-class-sailing.com

Fair Wind
  43.502147, 16.4297933

Fair Wind je rodinná charterová společnost se sídlem v ACI marině Split, která má 
v nabídce malou flotilu nejnovějších modelů dobře vybavených, skvěle udržovaných 
a dokonale čistých plachetnic a katamaránů. Všechna plavidla ve flotile jsou ve 
výhradním vlastnictví firmy Fair Wind. Naší misí je umožnit svým klientům zážitky z 
jachtingu a plavby, které si budou pamatovat celý život. Spokojený klient před, během 
plavby a po plavbě na jednom z našich plavidel je naším nejdůležitějším cílem. Osobní 
přístup, profesionalita, flexibilita a know-how jsou našimi obchodními zásadami, ze 
kterých nikdy neslevujeme. Vysoká hodnocení, která sezónu za sezónou naši klienti 
zanechávají na Trip Advisoru, Googlu a sociálních sítích, potvrzují, že naše snaha se 
ubírá správným směrem.

Kontakt: 
Adresa: Uvala Baluni 8, 
21000 Split
Tel.: +385 98 162 0992
E-pošta: booking@croatia-charter.hr 
www.croatia-charter.hr

First Class Sailing d.o.o. – Marina Veruda   
  44.8390° N, 13.8430° E

Sídlo charterové společnosti First Class Sailing se nachází v Marině Veruda v Pule. 
Marina Veruda je přírodně chráněný přístav před všemi větry a vlnami, čímž 
jachtařům poskytuje bezpečí. Istrijský region je známý malebnými městečky, bohatou 
historií a skvělou gastronomií. Moderní a pečlivě vybraná flotila společnosti First 
Class Sailing čítá celkem 60 lodí, z nichž je 51 plachetnic a 9 katamaránů. Všechny 
lodě pravidelně procházejí procesem údržby, oprav a kontroly, aby jejich standard 
uspokojil i nejnáročnější klienty. 

Kontakt:
Adresa: Cesta prekomorskih brigada 12,
52100 Pula
Tel.: +385 52 894 5262
E-pošta: officeveruda@first-class-sailing.com
www.first-class-sailing.com

First Class Sailing d.o.o. – Marina Punat     
  45.0292° N, 14.6288° E

Základna Marina Punat se nachází v jihozápadní části ostrova Krku v marině, která 
je odedávna známá moderním vybavením a péčí o bezpečnost. Přestože se základna 
nachází na ostrově Krku, dopravní spojení je vynikající a praktické. V blízkosti se 
nachází četné vybavení, které celkový dojem pozvedne na ještě vyšší úroveň. Flotilu 
tvoří méně lodí než v ostatních dvou základnách, ale svou kvalitou a špičkovým 
týmem odborníků za nimi ani trochu nezaostává. Moderní a pečlivě vybraná flotila 
First Class Sailing čítá celkem 60 lodí, z nichž je 51 plachetnic a 9 katamaránů.

Kontakt:
Adresa: Puntica 7,
51521 Punat
Tel.: +385 99 477 3205
E-pošta: officepunat@first-class-sailing.com
www.first-class-sailing.com

Freewave charter
  43.515833, 16.235000

Charterová základna našich plachetnic se nachází v Marině Baotić v Segetu Donjem, 
v bezprostřední blízkosti města Trogiru. Marina svým charterovým hostům nabízí 
moderní vybavení a rozmanité služby, a díky dvé poloze poskytuje skvělý výchozí 
bod pro plachtění k četným jaderským ostrovům. Našim hostům je k dispozici široká 
paleta kvalitně udržovaných plachetnic renomovaných výrobců. Flotilu neustále 
obnovujeme novými modely a se špičkovou technickou podporou a uživatelským 
servisem se snažíme udržet si přímý přístup k hostům a vysokou úroveň ubytování 
cestujících na plavidlech.

Kontakt:
Adresa: Ulica Konacvine 15
21218 Seget Donji
Tel.: +385 91 221 2235
E-pošta: booking@free-wave.at
www.free-wave.at

Full Team
  43.9420869, 15.442992

Full Team je rodinná společnost s více než 20 lety zkušeností v charterovém 
podnikání (založená roku 1994). Základna se nachází v Marině Kornati v Biogradu 
na Moru, královském městě rozkládajícím se v samotném centru Jadranu, což z něj 
dělá ideální výchozí přístav pro objevování přírodních krás našeho pobřeží a ostrovů. 
Dovolená strávená v Chorvatsku je sama o sobě nezapomenutelným zážitkem, avšak 
dovolená na plavidlech Full Teamu našim klientům odhaluje zcela novou dimenzi 
kvalitně stráveného času ve společnosti rodiny, přátel nebo spolupracovníků.

Kontakt: 
Adresa: Ulica bana Ivana Mažuranića 6, 
23210 Biograd na Moru 
Tel.: +385 23 384 502
E-pošta: info@full-team.com 
www.full-team.com



F - J

Kontakt:
Adresa: Uvala Soline 1,
22203 Rogoznica
Tel.: +385 99 546 9235
E-pošta: officefrapa@first-class-sailing.com
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Fun cruise
  43,4916053 16,5374779

Fun cruise je mladá charterová společnost, která nabízí pronájem motorové jachty 
(lodě) s posádkou, která má dlouholeté zkušenosti s plavbou po Jadranu. Základna je v 
marině Lav, která se nachází v rámci hotelu Le Méridien v Podstraně. 

Kontakt:
Adresa: Put Trščenice 6,
21000 Split
Tel.: +385 98 176 8161
E-pošta: fun.cruise01@gmail.comGarant Charter

  45.032394, 14.628760
Garant Charter flotila se nachází v severním Jadranu, v marině Punat na ostrově Krku. 
S více než 20 lety zkušeností v nautice našim klientům nabízíme charakteristickou 
kvalitu pronájmu plachetnic a katamaránů a také charterový management. V nabídce 
máme 30 plachetnic a pět katamaránů v délce od 30 do 51 stop s dvěma až šesti 
kajutami. Garant Charter tým tvoří milovníci moře, lodí a plavby, ale především 
oddaní přátelé a kolegové, dobrodruzi, milovníci motorů a rychlosti, vášniví potápěči, 
cyklisté, milovníci zvířat, mořeplavci, lidé závislí na čokoládě, lidé s dobrými úmysly a 
upřímným úsměvem.

Kontakt:
Adresa: Puntica 7, 
51521 Punat
Tel.: +385 98 472 572
E-pošta: garant@garant-charter.com
www.garant-charter.com

Gulet Croatia
  42.641842, 18.109405

Gulet Croatia je jednou z prvních chorvatských agentur specializovaných na booking 
plachetnic (guletů) a motorových jachet. Více než 20 let nabízíme charterové služby 
vlastních lodí, jakož i pomoc při vyhledávání a rezervaci ostatních lodí v celém 
Chorvatsku. Vytvořili jsme pevnou síť spolupráce s agenturami po celém světě, jakož 
i velké portfolio Chorvatských loďařů a dodatečných služeb jako služby transferu, 
místních průvodců, restaurací a dodavatelů. Nabízíme soukromé výlety na míru a 
provázíme hosta od jeho přistání na letišti až do jeho odjezdu.

Kontakt: 
Adresa: Petilovrijenci 6, 
20000 Dubrovnik
Tel.: +385 20 321 109
E-pošta: info@gulet-croatia.com
www.gulet-croatia.com

Helios Stratos
  43.305820, 16.135590

Opusťte každodennost na nějaký čas a zažijte nezapomenutelné okamžiky a luxus 
svobody. Cestujte s námi a objevte přírodní krásu skrytých zátok a pláží naší 
krásné země. Navštivte kouzelná místa a historická města na ostrovech a pobřeží 
a prožijte nezapomenutelné dny na našich skvěle udržovaných plachetnicích. 
Nezapomenutelné okamžiky pro celou rodinu a přátele, abyste žili svůj život tak, 
jak vás to těší. Vítáme vás.

Kontakt: 
Adresa: Splitska 22-24, 22202 Primošten
Tel.: +385 99 444 1728
E-pošta: info@helios-stratos.hr
www.helios-stratos.hr

Inter-Yachting d.o.o. – Marina Dalmacija, Sukošan
  44.0554465, 15.2953714 

Představte si, jak se na své dovolené probouzíte každé ráno v jiném přístavu, zátoce 
nebo na ostrově; opalujete se a koupete na skrytých plážích; večer si vychutnáváte 
středomořská jídla a tančíte, jako kdyby se nikdo nedíval, a poté se pohroužíte do 
spánku za překrásných zvuků moře a přírody! Inter-Yachting je rodinná charterová 
společnost zabývající se pronajímáním plavidel s více než 20 lety zkušeností. Každý 
host je pro nás důležitý a naším posláním je poskytnout hostovi vynikající služby, 
protože spokojený host se znovu vrátí. Plavidla se nacházejí v Marině Dalmacija v 
Sukošanu. Ideální poloha pro začátek plavby jednou z nejkrásnějších oblastí našeho 
Jadranu, s Národním parkem Kornati, Přírodním parkem Telašćica a spoustou ostrovů 
a ostrůvků. Jako stvořené k plachtění, objevování a zábavě v přírodě. 

Kontakt:
Adresa: Marina Dalmacija – gat 10,
23206 Sukošan
Tel.: +385 99 560 5313
E-pošta: mc@inter-yachting.hr
www.inter-yachting.hr

Javorak d.o.o. – Sirius Cruising
  43.46082, 16.59722

My jsme rodinná společnost s dlouholetou zkušeností v nautickém turizmu v 
Chorvatsku. Od začátku roku 1981 až do dnes jsme na našich lodích přivítali hosty 
z celého světa. Ve své nabídce máme 7 lodí pro plavbu, které vyhovují veškerým 
potřebám moderních cestovatelů; od velkých plachetnic po moderní mini cruisery. 
My, jako přímí majitelé lodí z naší nabídky, máme možnost organizovat charter na 
lodích nebo tailor-made plavbu podle přání hostů. Lodě jsou ideální pro skupiny 
rodin a přátel, jakož i pro special event skupiny (team building, svatby, výročí, oslavy, 
konference). Prohlédněte si naši nabídku a rezervujte si přímo u majitele lodě pro 
svou nezapomenutelnou plavbu po Jadranu.

Kontakt:
Adresa: Poljička cesta, Krilo 118
21314 Jesenice
Tel.: +385 91 790 6405, +385 91 891 2439
E-pošta: eltcruising5@gmail.com
www.sirius-cruising.com



Just Sail
  43.35881, 16.94553 

Just Sail d.o.o. je rodinná firma s dlouholetou zkušeností, kde se každý host cítí jako 
přítel. Naší základní činností je pronájem plachetnic a charterový management a 
nabízíme též možnost údržby soukromých plavidel. Naše základna je umístěna v 
Turisticko-sportovním přístavu Baška Voda, která se nachází na úpatí pohoří Biokovo 
v jedné z hezčích částí Jadranu v samotném centru městečka Baška Voda. Užívejte 
si bohatou nabídku přístavu, ale i samotného městečka. Baška Voda s více než 2700 
hodinami slunečního svitu ročně a se svou zeměpisnou polohou představuje dokonalý 
výchozí bod k objevování přírodních, historických a kulturních pamětihodností 
dalmatského pobřeží a ostrovů.

Kontakt:
Adresa: Obala Sv. Nikole 2,
21320 Baška Voda
Tel.: +385 21 280 486
E-pošta: info@Justsail.hr
www.justsail.hr

Kigo Charter
  45.315026, 14.289815

Kigo Charter je firma, která se zabývá charterem v oblasti Kvarneru a ve své flotile 
má nejluxusnější plachetnici v Chorvatsku – Jeanneau – která se nachází na stálém 
stání v marině Ičići. Jméno naší luxusní Jeanneau 64 je Bubamare. Že je standardní 
vybavení jachty na vysoké úrovni je vidět na solidním kování firmy Harken a Spinlock 
a špičkovém teakovém dřevě v kokpitu a bočních stranách paluby. Kolem 80 % času 
na plavidle se stráví v kokpitu. Proto je právě tady věnována zvláštní pozornost 
ergonomii a pohodlí při plavbě. Kokpit je rozdělený na tři části a se svou přepychovou 
prostorností nabízí četné možnosti pro relaxaci, opalování a zábavu. Prostory k 
sezení, podlahy, schody a platforma pro koupání jsou obložené teakovým dřevem s 
integrovanými temnými spárami. Rozvržení prostoru: čtyři kajuty (jedna kajuta je 
rezervovaná pro posádku), tři koupelny, salón, kuchyně.

Kontakt:
Adresa: Užarska 17a,
51000 Rijeka
Tel.: +38598559443
E-pošta: info@kigo-charter.com
www.kigo-charter.com

Kigo Yachting
  45.326350, 14.438260

Kigo Yachting je charterová společnost, která se nachází v přístavu Rijeka. Ve své 
flotile mají plachetnice a motorové lodě k pronájmu. Kigo Yachting je základnou Pitter 
Yachtingu, přední světové charterové agentury na světě. Lodě se nacházejí přímo v 
centru města a je snadné si jich všimnout, protože jsou unikátně pomalované. KIGO 
plachetnice jsou dostupné dokonce i pro chorvatské občany s průměrnými příjmy 
díky příznivým cenám a počtu cestujících, kteří se mohou rozdělit o náklady. Kigo 
Yachting nabízí také údržbu plavidel, jakož i yacht-management. 

Kontakt:
Adresa: Lipa 4, 51000 Rijeka
Tel.: +385 98 186 5772, +385 98 559 443
E-pošta: info@croatia-skipper.net
www.kigo-yachting.com

Kuboušek Water Sports Adria 
  44.11033, 15.23726

Kuboušek Water Sports Adria d.o.o. nabízí pronájem plavidel a pořádání skiperských 
kurzů a team buildingu, jakož i denních výletů a dalších akcí spojených s jachtingem a 
loděmi. V naší flotile je 10 plachetnic 33’ – 51’, katamarán Nautitech 441 a day cruiser 
Flipper 640 DC. Lodě jsou umístěny v Tankerkomerc marině Zadar, v samotném 
centru Zadaru. Náš vlastní servisní tým zajišťuje pomoc na moři 24/7. V naší nabídce 
jsou též organizované jednodenní a vícedenní potápěčské výlety s naším instruktorem 
potápění a lodí Nyroca III. 

Kontakt: 
Adresa: Polačišće 2/II, 
23000 Zadar
Tel.: +385 99 497 0661
E-pošta: info@meridijan.hr
www.kws-sport.cz

Lastavica Cruising
  43.733768, 15.894028

Jsme mimořádně hrdí na to, že je náš podnik, jehož tradice sahá 18 let do minulosti, 
rodinnou firmou, a jsme pyšní také na naši posádku, která udělá všechno pro to, 
aby splnila každé vaše přání a abyste si svou plavbu podél chorvatského pobřeží 
nerušeně užívali. Disponujeme dvěma loděmi dvojčaty k pronájmu, obě o délce 
49 metrů, se čtyřmi palubami, 18 soukromými samostatnými kajutami a mnohým 
dalším: M/S Swallow vás proveze úzkými plavebními kanály podél našich ostrovů 
přímo do srdce malebných dalmatských měst, malých ostrovních přístavů a skrytých 
zátok nezapomenutelné přírodní krásy. M/S Lastavica je nejnovějším členem naší 
rozrůstající se rozmanité flotily malých luxusních lodí a její první plavba je plánována 
na sezónu 2020. První sezóna plavby je zvláštní a nezaměnitelné období v životním 
cyklu každé lodi, což se samozřejmě týká také M/S Lastavice.

Kontakt:
Adresa: Matije Gupca 27, 
22244 Betina
Tel.: +385 91 479 8579
E-pošta: info@lastavica.hr
www.lastavica.hr
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Luxury Sailing  

  43.514875, 16.234385
Luxury Sailing je charterová společnost, která svým klientům nabízí zážitek z plavby 
na dokonale udržovaných a vybavených lodích. Naši flotilu tvoří luxusní katamarány a 
unikátní plachetnice o délce 58 stop, které vede profesionální posádka. Svým klientům 
doporučujeme a organizujeme nezapomenutelnou zkušenost personalizované plavby 
na našich lodích a plavbu přizpůsobujeme jejich přáním. Náš odborný personál se 
snaží věnovat každému hostovi čas a pozornost tak, aby byl pobyt v marině i na lodi 
co nejpříjemnější a nejzábavnější.

Kontakt:
Adresa: Don Petra Špike 2a,
21218 Seget Donji
Tel.: +421 903 782 882, +385 99 680 3829
E-pošta: info@luxurysailing.eu
www.luxurysailing.eu

Marea d.o.o. Charter
  45.31234655849899, 14.285593776691561

My jsme vaším partnerem při plánování nezapomenutelné dovolené na Opatijské 
riviéře! Marea d.o.o. je společnost, která nabízí pronájem různých plavidel s 
možností denního a týdenního pronájmu se sídlem v Ičići. Působíme v celé oblasti 
od města Volosko, Opatija, Ičići, Ika po Lovran, Medveju a Mošćeničku Dragu a 
také ve střední části Kvarneru. Marea d.o.o. charterová společnost se specializuje na 
rychlé motorové lodě a my vám můžeme nabídnout pronájem našich plavidel nebo 
zorganizovat skupinové výlety lodí, jakož i skiperské kurzy, které z pobytu na moři 
udělají nezapomenutelnou zkušenost. Ostatní služby: pronájem motorových lodí a 
plachetnic od našich spolehlivých partnerů, možnost pronájmu ubytování a plavidla 
společně, ubytování blízko moře nebo ve městě, distribuce rybářských povolení aj. 
Naším hlavním cílem je udělat z vaší dovolené příjemnou zkušenost, kterou stojí za to 
zopakovat, a my to provedeme vytvořením personalizované nabídky, která odpovídá 
všem vašim potřebám a přáním.

Kontakt:
Adresa: Poljanska cesta 1,
51414 Ičići
Tel.: +38598313846
E-pošta: marea@marea.hr
www.rentaboat.opatijariviera.com

Marina & Yachting development
  43.827009, 15.601565

Naše základna v marině Betina na ostrově Murteru je ideálním výchozím přístavem 
k návštěvě Kornat a ostrovů střední Dalmácie. Marina Betina je jedinečná 
architektonickým řešením, projektovaná v myšlence a tvaru lodi, což symbolizuje 
spojení lidí, moře a lodí. Marina Betina je místo plné pohody, intimní atmosféry a 
božského umění, kde vládne dokonalá harmonie mezi okolím a vybavením. Blízkost 
Kornat nabízí nezapomenutelnou trasu pro plachtění. Náš personál vás vítá.

Kontakt: 
Adresa: Nikole Škevina 15, 
22244 Betina
Tel.: +385 98 745 710
E-pošta: marina.yachting@st.t-com.hr
www.mydsailing.com

Marina Hramina Charter
  43.82779, 15.59264

V posledních letech se charterová Marina Hramina drží na samotné špičce 
nejspolehlivějších pronajímatelů plachetnic v Chorvatsku. Naše flotila čítá 58 plavidel 
připravených vyhovět všem přáním, aby byla plavba co nejpříjemnější. Právě díky 
mimořádné poloze a jedinečnému prostředí je Murter ideálním výchozím bodem pro 
všechny milovníky původní přírody. V jeden jediný den můžete z Murteru navštívit 
NP Kornati a NP Krka. Pokud máte raději více vzrušení, které přinášejí regaty, nabízí 
vám Marina Hramina Charter možnost pronájmu 30 identických lodí s jedinečnou 
výhodou – stejný výchozí přístav – marina Hramina. Cílem je poskytnout hostům 
všechno na jednom místě, jednoduše a bez neočekávaných výdajů.

Kontakt:
Adresa: Put gradine 1,
22243 Murter
Tel.: +385 22 436 510, +385 91 386 9112
E-pošta: charter@marina-hramina.com.hr
www.marina-hramina.com
www.mh-charter.com

Master Yachting
  44.053411, 15.305818

Master Yachting Hrvatska je již 20 let spolehlivým partnerem v poskytování 
charterových služeb zprostředkování a poradenství při nákupu plavidla – využijte 
jejich zkušenosti a najděte loď v souladu s vašimi očekáváními! Jejich charterová 
flotila je umístěna v Marině Dalmacija. Zahrnuje 40 plavidel; široký výběr plachetnic, 
katamaránů Lagoon, Privilege 465 a několik motorových lodí. Pro Vás je tady 
také technická podpora profesionálního týmu 24/7, vše po Váš dokonalý zážitek z 
jachtingu.

Kontakt:
Adresa: Marina Dalmacija 14, 
23 06 Sukošan
Tel.: +385 23 393 230
E-pošta: info@masteryachting.hr
www.masteryachting.hr

Max Yacht d.o.o.
  45.84954, 16.08285

V naší flotile máme dvě motorové lodě Mitakul 30HT. Max 1 (2019) a Max 2 (2020). 
Přístav vyplutí je v Biogradu na Moru v marině Kornati. Lodě jsou vybaveny pro 
charter; mají dvě kajuty, WC se sprchou, salón, venkovní kuchyni. Jsou ideální pro 
4-6 osob. 

Kontakt:
Adresa: Žugćićeva 19, 10040 Zagreb
Tel.: +385 91 450 0911
E-pošta: maxyacht1@gmail.com
www.maxyacht.hr



MCP Krk
  45.032982, 14.628886

Společnost MCP nabízející charter lodí, pronájem motorových člunů, pronájem 
nafukovacích člunů se skládá z týmu milovníků moře, kteří se již delší řadu let 
úspěšně věnují pronajímání lodí. Společnost pro pronájem motorových člunů a 
motorových plavidel MCP charter byla založena roku 2003. Prodej plavidel a charter 
motorových lodí (nájem plavidel) jsou základními činnostmi společnosti pro pronájem 
motorových plavidel MCP, která vznikla po desetileté zkušenosti majitelů v této 
oblasti. V samotném počátku své činnosti měla firma pro pronájem plavidel MCP 
ve své charterové nabídce pouhé dvě lodě. Dnes, s rozvojem podnikání (pronájem 
lodí), poskytováním dobrých služeb (charteru) a díky stále většímu zájmu klientů o 
náš sortiment (Beneteau, Quicksilver, Galia, Jeanneau...) se nabídka firmy doplňuje 
novými plavidly téměř každý rok, abychom měli stále něco nového v nabídce. Dnešní 
MPC pro pronájem motorových člunů má ve své charterové nabídce následující 
značky lodí k pronájmu: Quicksilver, Bavaria, Beneteau, Jeanneu a mnoho dalších. 
Naše kancelář a výchozí přístav (charterová základna) se nacházejí v malém přístavu 
Dunat – ostrov Krk. 

Kontakt: 
Adresa: Tina Ujevića 10, Krk, 
Lučica Dunat - Krk 
Tel.: +385 99 239 4203 
E-pošta: info@mcp.hr
www.mcp.hr

More i brodovi
  16.299078, 43.395674

SailingEurope Charter je součástí SailingEurope skupiny, nautické společnosti s 
více než 15 lety zkušeností s poskytováním pronájmu lodí. S flotilou 19 plachetnic a 
katamaránů nacházejících se v exkluzivní základně v Rogači na ostrově Šolta svým 
klientům umožňujeme nezapomenutelnou zkušenost plachtění.

Kontakt: 
Adresa: Obala Sv. Tereze b.b., 
21430 Grohote
Tel.: +385 1 488 2200
E-pošta: info@sailingeuropecharter.com
www.sailingeuropecharter.com

MY SeaTime Yachtcharter - Seget Donji/Trogir
  43.51668, 16.23194

MY SeaTime Yachtcharter je společnost pronajímající motorové jachty se základnami 
v Segetu Donjem/Trogiru a Punatu/Krk. Její založení bylo výsledkem dlouholeté lásky 
samotných majitelů k jadranskému pobřeží a jejich víceletých skiperských zkušeností. 
Svými zkušenostmi obohacujeme provoz našeho charteru a snažíme se poskytovat 
hostům služby na vysoké úrovni. MY SeaTime základna Seget Donji /Trogir je 
naší hlavní základnou, v níž se nachází kolem 20 plavidel z naší flotily. Základna 
se nachází v Marině Baotić, objektu vysoké kategorie poskytujícím četné služby a 
vybavení. Vaše dovolená začíná už tady, pauzou u bazénu nebo malým občerstvením 
v baru u studeného drinku. Seget Donji se nachází v bezprostřední blízkosti města 
Trogiru a také nedaleko letiště Split.

Kontakt:
Adresa: Ul. Don Petra Špika 2,
21218 Seget Donji
Tel.: +385 21 784 5369
E-pošta: info@myseatime.de
www.my-seatime.com

MY SeaTime Yachtcharter – Punat
  45.03249, 14.62915

MY SeaTime Yachtcharter je společnost pronajímající motorové jachty se základnami 
v Segetu Donjem/Trogiru a Punatu/Krk. Její založení bylo výsledkem dlouholeté lásky 
samotných majitelů k jadranskému pobřeží a jejich víceletých skiperských zkušeností. 
Svými zkušenostmi obohacujeme provoz našeho charteru a snažíme se poskytovat 
hostům služby na vysoké úrovni. MY SeaTime základna Punat/Krk je naší druhou 
základnou, v niž se nachází kolem 10 plavidel z naší flotily. Základna se nachází v 
Marině Punat, která je mezi hosty z celé Evropy jednou z nejpopulárnějších. Zatímco 
čekáte, než připravíme vaši loď, můžete relaxovat v baru nebo restauraci a užívat si 
začátek své dovolené!

Kontakt:
Adresa: 51521 Punat
Tel.: +385 91 234 5694
E-pošta: info@myseatime.de
www.my-seatime.com

Narval d.o.o. 
  45.334626, 14.401733 

Zažijte nejkrásnější pohled na pobřeží a ostrovy severního Jadranu s naší plachetnicí 
Elan 340. Sídlo naší charterové společnosti se nachází v bezprostřední blízkosti města 
Rijeky, v malém rybářském přístavu Torpedo, známém dřívější továrnou a odpalovací 
rampou, kde bylo vynalezeno a vyrobeno první torpédo. Přístav Torpedo je skvělým 
výchozím bodem pro jachtaře vzhledem k blízkosti a skvělému silničnímu spojení s 
vnitrozemím. K dispozici je také bezplatné parkoviště v přístavu, proto můžete být 
během plavby bez starostí, protože vaše vozidlo bude v bezpečí. Můžete se rozhodnout 
pro charter se skiperem nebo bez něj. Rádi vám poradíme při plánování vaší dovolené. 

Kontakt:
Adresa: J. P. Kamova 95B, 51000 Rijeka 
Ured: Milutina Barača 19, lučica Torpedo, 
51000 Rijeka
Tel.: +385 51 505 666 
E-pošta: narval@narval.hr 
www.narval.hr 



Kontakt: 
Adresa: Tina Ujevića 10, Krk, 
Lučica Dunat - Krk 
Tel.: +385 99 239 4203 
E-pošta: info@mcp.hr
www.mcp.hr
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Kontakt: 
Adresa: Obala Sv. Tereze b.b., 
21430 Grohote
Tel.: +385 1 488 2200
E-pošta: info@sailingeuropecharter.com
www.sailingeuropecharter.com

Kontakt:
Adresa: Ul. Don Petra Špika 2,
21218 Seget Donji
Tel.: +385 21 784 5369
E-pošta: info@myseatime.de
www.my-seatime.com

Kontakt:
Adresa: 51521 Punat
Tel.: +385 91 234 5694
E-pošta: info@myseatime.de
www.my-seatime.com

Kontakt:
Adresa: J. P. Kamova 95B, 51000 Rijeka 
Ured: Milutina Barača 19, lučica Torpedo, 
51000 Rijeka
Tel.: +385 51 505 666 
E-pošta: narval@narval.hr 
www.narval.hr 

Nautika centar Nava
  43.396838, 16.427114

Malá soukromá marina a rodinný podnik se nachází v prodloužení promenády 
Zapadna obala, pouhých 10 minut chůze od Diokleciánova paláce. Charterovou flotilu 
více než 35 lodí udržuje tým více než 20 zaměstnanců. Téměř 30 let zkušeností v 
nautice a centrum Volvo Penta pro Chorvatsko jsou zárukou skvěle vybavených a 
špičkově udržovaných lodí, které vyhoví i těm nejnáročnějším hostům. Certifikát ISO 
9001/2015 je potvrzením naší kvality. Vyplujte na některém z katamaránů Lagoon 
od 38 do 56 stop, s posádkou nebo bez ní, na plachetnici Beneteau, Jeanneau nebo 
X-Yachts nebo motorové lodi Beneteau nebo Monte Carlo. Užívejte si krásy Brače, 
Šolty, Visu nebo ještě dál, nebo se vydejte ještě jižněji do naší druhé charterové 
základny v městečku Slano. 

Kontakt:
Adresa: Uvala baluni 1, 21000 Split
Tel.: +385 21 407 700
E-pošta: charter@navaboats.com
www.navaboats.com

Navigo
  45.053207, 15.297850

Naše rodinná láska a vášeň k jachtingu vyústily v roce 1996 v založení naší firmy. 
Začátek byl skromný, s pouhými 4 loděmi, ale za posledních 20 let jsme se značně 
rozrostli. Přestože jsme narostli, naše vášeň pro jachting je stále tady. Prostě milujeme 
to, co děláme – pomáháme vám vybrat si tu pravou loď k realizaci vaší dovolené snů.

Kontakt: 
Adresa: Nadbiskupa V. Zmajevića 12, 
23000 Zadar
Tel.: +385 23 214 823
E-pošta: info@navigo.hr
www.navigo.hr

Nautika Centar Nava – Rogoznica
  43.5317, 15.9602

Třetí Navina základna se nachází v Rogoznici, v bezprostřední blízkosti přírodního 
fenoménu Dračí jezero (Zmajevo jezero), které dokonale zapadá do vznešeného a 
klidného prostředí resortu. Marina Frapa je jednou z nejlépe vybavených marin 
ve Středomoří, což potvrzují četná ocenění, včetně ocenění Golden Sail. Z deseti 
mol, která jsou k dispozici, se naše lodě nacházejí ve vnější části mariny, což vám 
značně usnadňuje vyplutí a návrat lodi, a to i v době sezóny, kdy se marina hemží 
návštěvníky. Rogoznica je dokonalým výchozím bodem pro objevování severní 
Dalmácie, zvláště pak Národního parku Kornati.

Kontakt: 
Adresa: Uvala soline 1, 
22203 Rogoznica 
Tel.: +385 21 407 700 
E-pošta: charter@navaboats.com
www.navaboats.com

Navigare Yachting
  43.516249, 16.235619

Navigare Yachting je jedna z největších charterových společností na světě s více 
než 100 katamarány a plachetnicemi ve flotile v Chorvatsku. Kromě Chorvatska 
pronajímá Navigare Yachting katamarány a plachetnice v dalších deseti zemích. 
Navigare Yachting má v Chorvatsku dvě základny – v Dubrovníku a Segetu Donjem. 
Klienti si mohou pronajmout jachty k plachtění bez skipera nebo se skiperem, 
nebo pouze kajutu, nebo spolupracovat ve flotile. Pronájem luxusních katamaránů 
s posádkou a korporační cesty též obohacují nabídku Navigare Yachtingu. Posláním 
Navigare Yachtingu je poskytnout klientům nezapomenutelnou zkušenost plachtění 
prostřednictvím profesionálního přístupu s vášní pro jachting.

Kontakt: 
Adresa: Bani 75, Buzin
10010 Zagreb
Tel.: +385 1 233 1661
E-pošta: croatia@navigare-yachting.com 
www.navigare-yachting.com

Nautika centar Nava
  42.783504, 17.889401

Naše druhá charterová základna v ACI marině Slano je dokonalým počátečním bodem 
Vaší cesty. Nachází se pouhých 12 Nm od Dubrovníku, 2 od Šipanu, 9 od Mljetu, 35 od 
Korčuly a 44 od Lastova, a to Vám s One-way charterem umožňuje kombinovat jižní 
a střední Dalmácii a zažít to nejlepší z obou regionů. Uvolněte se v baru a restauraci 
s otevřeným bazénem, zatímco čekáte, až vám připravíme loď. Andriana a Ivan jsou 
tady, aby Vám pomohli, abyste se pohodlně usadili a dobře vybaveni vypluli na svou 
dokonalou dovolenou. Objevte perly jihu, ochutnejte jedinečnou gastronomii a najděte 
svou oblíbenou zátoku.

 

Kontakt: 
Adresa: Slanica 2, 20232 Slano
Tel.: +385 91 407 7031
E-pošta: charter@navaboats.com
www.navaboats.com



Navis Yacht Charter™ c/o Posada
  43.504153, 16.455678

Navis Yacht Charter™ (c/o Posada d.o.o.) existuje od roku 1998 a jako agentura dovedla 
své služby k dokonalosti, kde je spokojenost klienta na prvním místě. Nabízíme 
široké spektrum plavidel, od velkých superjachet po menší “bareboat“ plachetnice 
a katamarány, a služby jsou pro všechny stejné: věnujeme 100 % své pozornosti, 
úsilí a snahy tomu, aby bylo vše v nejlepším pořádku a výsledkem byl šťastný klient, 
který se tím způsobem stane naším velvyslancem ve světě. Naše služby nabízíme 
jak na Jadranu, tak i v celém Středomoří, včetně vzdálenějších destinací, jako jsou 
Bahamy a Karibské souostroví. Jsme pyšní na to, že jsme jediná cestovní agentura v 
Chorvatsku, která má ISO certifikát 9001/2008 pro oblast charteru. Když potřebujete 
odpočinkovou dovolenou bez stresu, kde se můžete uvolněně bavit, je NYC agentura 
pro Vás. Není jedno, komu jste se rozhodli dát důvěru, abyste dostali dovolenou, jakou 
si zasloužíte!

Kontakt: 
Adresa: Spinčićeva 2d, 
21000 Split
Tel.: +385 21 571 203
E-pošta: info@navis-yacht-charter.com
www.navisyachtcharter.com

NCP & Mare (Nautički centar Pina i mare)
  43.716670, 15.900830

Jeden z nejstarších chorvatských charterů, s tradicí dlouhou 26 let, NCP & mare se 
nachází v Šibeniku ve střední Dalmácii a se svou polohou s dokonce dvěma letišti 
vzdálenými jen 40 minut jízdy, mezi dvěma národními parky, s dvěma památkami 
UNESCO a 285 ostrovy, ostrůvky a útesy v archipelagu je ideálním výchozím bodem 
pro plavbu! NCP & mare má ve své nabídce 72 charterových plavidel – motorové 
jachty, katamarány, a plachetnice, včetně jedinečné flotily 10 plachetnic Grand Soleil 
performance cruiser, které si můžete pronajmout s posádkou nebo bez ní. NCP & mare 
je také výhradní RYA centrum, přední světový program výuky vedení motorových 
plavidel a plachetnic. Pro svou flotilu si vybírají jen ta nejlepší plavidla a v nabídce mají 
též pořádání skupinového jachtingu, team buildingu, jachtařskou školu, korporační 
regaty a výlety.

Kontakt:
Adresa: Obala Jerka Šižgorića 1, 
22000 Šibenik
Tel.: +385 22 312 999
E-pošta: booking@ncp-charter.com
www.ncp-charter.com

Niva Charter 
  43.501300, 16.429968

Niva Charter je společnost pronajímající plachetnice se základnou ve Splitu, 
samotném středu jaderského pobřeží – na nejlepším místě pro plavbu kolem ostrovů 
středního Jadranu a měst. Některé z destinací, které můžete navštívit, jsou město 
Trogir, ostrovy Drvenik, Šolta, Brač, Hvar a ještě mnohé další. Poloha základny jen 
několik kilometrů od letiště Split vám usnadňuje začátek Vaší dovolené a plachtění s 
Niva Charterem. Cestujte s námi a objevte přírodní krásu skrytých zátok a pláží naší 
krásné země. Navštivte kouzelná místa a historická města na ostrovech a pobřeží a 
prožijte nezapomenutelné okamžiky pro celou rodinu a přátele.

Kontakt: 
Adresa: Uvala Baluni 8, 
21000 Split
Tel.: +385 21 358 344
E-pošta: info@nivacharter.hr
www.nivacharter.hr

Noa Yachting 
  43.546401, 16.401841

Noa Jedrenje (Noa Yachting) je rodinná společnost, kterou řídí mladí profesionálové a 
milovníci jachtingu. Byla založena roku 2007 a od první operační sezóny v roce 2008 se 
počet plavidel ve flotile (hlavně v charter managementu) rozrostl za 10 let ze 3 na více 
než 30. Naše bohaté zkušenosti s řízením, údržbou, pronájmem jachet, katamaránů a 
plachetnic poznalo více než 30 000 kupujících z různých částí světa. Všechny jachtaře a 
ty, kteří by se jimi chtěli stát, vítáme v naší základně v Marině Kaštela.

Kontakt: 
Adresa: Obala kralja Tomislava 8, 
21213 Kaštel Gomilica
Tel.: +385 95 324 3242
E-pošta: info@noa-yachting.com
www.noa-yachting.com

Ocean Sailing House 
  43.546151, 16.403572

Ocean Sailing House je rodinná charterová společnost založená roku 2017 profesionály 
s dlouholetými zkušenostmi v charterovém průmyslu. Nabízíme pronájem plavidel 
ze Splitu, yacht management plavidel s posádkou i bez posádky a také údržbu 
soukromých plavidel v Marině Kaštela. Ocean Sailing House je Vaším klíčem k 
úspěšné a nezapomenutelné plavbě po Jaderském moři, ale i dále. Ocean Sailing House 
je oficiální prodejní zástupce značky Sunreef Yachts v Chorvatsku. Kontaktujte nás a 
využijte dlouholeté zkušenosti, špičkovou kvalitu a prezentaci nejlepší jachty pro Vás!

Kontakt: 
Adresa: Obala kralja Tomislava 10, 
21213 Kaštel Gomilica
Tel.: +385 21 250 220, +385 99 800 0908
E-pošta: office@oceansialinghouse.com, 
croatia@sunreef.com
www.oceansailinghouse.com
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Kontakt: 
Adresa: Spinčićeva 2d, 
21000 Split
Tel.: +385 21 571 203
E-pošta: info@navis-yacht-charter.com
www.navisyachtcharter.com

Kontakt:
Adresa: Obala Jerka Šižgorića 1, 
22000 Šibenik
Tel.: +385 22 312 999
E-pošta: booking@ncp-charter.com
www.ncp-charter.com

Kontakt: 
Adresa: Uvala Baluni 8, 
21000 Split
Tel.: +385 21 358 344
E-pošta: info@nivacharter.hr
www.nivacharter.hr

Kontakt: 
Adresa: Obala kralja Tomislava 8, 
21213 Kaštel Gomilica
Tel.: +385 95 324 3242
E-pošta: info@noa-yachting.com
www.noa-yachting.com

Kontakt: 
Adresa: Obala kralja Tomislava 10, 
21213 Kaštel Gomilica
Tel.: +385 21 250 220, +385 99 800 0908
E-pošta: office@oceansialinghouse.com, 
croatia@sunreef.com
www.oceansailinghouse.com

Orvas Yachting 
  43.502510, 16.429290

Orvas Yachting byl založen roku 1999 jako součást společnosti Orvas d.o.o. a v 
posledních několika letech se z malého sektoru společnosti rozrostl v její velkou 
část: charter s jednou z větších flotil nacházejících se v ACI marině Split. Právě to je 
místo, odkud Vás můžeme vzít na nezapomenutelné dobrodružství plachetnicí po 
Mediteránu.

Kontakt: 
Adresa: Leopolda Mandića 10, 
21204 Dugopolje
Tel.: +385 21 735 377
E-pošta: orvas-yachting@orvas.hr
www.orvasyachting.com

Odisej Yachting 
  43.716670, 15.900830

Odisej Yachting je charterová společnost, která Vám z mariny D Marin Šibenik nabízí 
15 plachetnic a katamaránů. Výhodná poloha našim klientům nabízí plachtění jižní 
nebo severní trasou, blízkost dvou národních parků a návštěvu četných památek v 
centru Šibeniku vzdáleného pouhých 15 minut chůze od mariny. Jsme společnost, 
která léta nabízí přibližně stejný počet plavidel k pronájmu, nabídku pravidelně 
obnovujeme a požadovanou kvalitu služeb udržujeme s pomocí personálu s víceletými 
zkušenostmi s pronájmem a údržbou plavidel.

Kontakt: 
Adresa: Obala Jerka Šižgorića 1, 
22000 Šibenik
Tel.: +385 99 22 65 650
E-pošta: info@odisej-yachting.com
www.odisej-yachting.com

Phoenix Yachting
  43.53195, 15.96024

Phoenix Yachting je malá charterová společnost v Marině Frapa v Rogoznici s 
dlouholetou zkušeností. Naším cílem je umožnit vám odpočinkovou a bezstarostnou 
dovolenou po dobu celého pobytu, protože vy si to zasloužíte. Náš malý tým 
profesionálního a milého personálu nabízí personalizované služby. Přizpůsobujeme 
se přáním a potřebám každého hosta jednotlivě. Chceme se odlišit od masového 
turizmu individuálním přístupem k hostům, věnovat vám čas a pozornost, abychom 
vás seznámili s kouzlem a krásami Chorvatska a udělali váš pobyt nezapomenutelným 
a příjemným.

Kontakt:
Adresa: Uvala Soline 1,
22203 Rogoznica
Tel.: +385 22 643 375,
+385 91 604 1087,+385 91 150 3663
E-pošta: info@phoenix-yachting.hr
www.phoenix-yachting.hr

Providenca charter & travel 
  43.51198, 16.24813 

Providenca charter & travel je mladá charterová společnost, která nabízí široké rozpětí 
neuvěřitelných výletů lodí a organizuje lodní transfery podél dalmatského pobřeží. 
Nabízíme také pronájem lodí v Trogiru, na Šoltě, Visu, Brači, Hvaru, v Makarské a 
podél celého jaderského pobřeží. Péče o hosta a rodinná atmosféra jsou tím, čím se 
můžeme pochlubit od samotného začátku působení této malé charterové společnosti.

Kontakt:
Adresa: Kralja Tomislava 16,
21220 Trogir
Tel.: +385915230860
E-pošta: providenca.trogir@gmail.com
www.charter-providenca.com

Pitter Yachtcharter 
  47.28851, 15.97853 

Pitter Yachtcharter – spolehlivý a bezpečný partner pro vaši nautickou dovolenou a 
jeden z největších světových operátorů charterové flotily v Evropě. V Pitteru najdete 
vysoce kvalitní a rozmanitou flotilu plachetnic, katamaránů a motorových jachet s 
více než 350 jachtami v 15 základnách podél překrásného jaderského pobřeží. Máte 
možnost splnit si všechna svá přání. Pitter Yachtcharter je inovativní a moderní 
charterová společnost, které má 30 let zkušeností na charterovém trhu a nabízí 
charter s posádkou (Bareboat Charter) a s posádkou (crewed charter), jakož i plavby se 
skiperem pro lidi bez zkušeností s jachtingem. Více informací můžete najít na stránce: 
pitter-yachting.com.

Kontakt:
Adresa: Raimund-Obendrauf-Straße 30, 
8230 Hartberg, Österreich
Tel: +43 3332 66240
+385 91 604 1087,+385 91 150 3663
E-pošta: info@pitter-yachting.com
www.pitter-yachting.com

Reful yachting
  44.055219, 15.295622

Reful Yachting je charterová společnost, která svou činnost zahájila roku 1999 jako 
malá rodinná firma. V uplynulých dvou desetiletích jsme rozšířili naši flotilu a stali 
se firmou s vysokým stupněm kvality a zkušeností, jejímž hlavním cílem je umožnit 
svým hostům nezapomenutelnou dovolenou. Naše základna se nachází v blízkosti 
mnoha ostrovů a několika národních parků, kde mohou hosté najít překrásné pláže a 
zátoky a prožít svou dovolenou snů.

Kontakt:
Adresa: Bregdetti 10, 23 000 Zadar
Tel.: + 395 21 494 433, +385 95 344 4111 
E-pošta: info@reful-yachting.com
www.reful-yachting.com



Sailhunt
  44.119717, 15.229422

Sailhunt (Ivar d.o.o.) je malá rodinná firma s dlouholetými zkušenostmi s pronájmem 
a údržbou plavidel a také s pořádáním specializovaných výletů a akcí spojených s 
nautickým turizmem. Naše flotila je bezpečně zakotvena v marině v samotném centru 
Zadaru, ideálním výchozím bodu pro plavbu a objevování severního a středního 
Jadranu. Profesionalita, zkušenost, bezpečnost, transparentnost a přátelské prostředí 
jsou ty nejdůležitější charakteristiky, kvůli kterým nám hosté vždy rádi svěří svou 
dovolenou.

Kontakt:
Adresa: Ivana Meštrovića 2,
23000 Zadar 
Tel.: +385 99 349 9550 
E-pošta: info@sailhunt.com 
sailhunt.net

Sailing Croatia
  44.13531, 15.21747

Terra Travel d.o.o., turistická agentura se sídlem v Zadaru, zahájila svou činnost v 
létě roku 2002. Z důvodu velkého zájmu jsme v roce 2012 rozvinuli značku Sailing 
Croatia, která je založená na výletech plachetnicemi. Sailing Croatia zahrnuje 
půldenní, celodenní a vícedenní pronájem plachetnic se skiperem. Naše plachetnice 
jsou umístěny v D-Marině Borik v Zadaru. Věříme, že jachting je dokonalým 
způsobem, jak objevovat jaderské pobřeží. Dejte své dovolené zvláštní nádech 
objevováním všech tajných koutků a hledáním nejkrásnějších pláží na pobřeží. 
Náš příjemný personál se vždy snaží, aby vám poskytl nejlepší kvalitu služeb a 
nezapomenutelné zážitky. 

Kontakt:
Adresa: Matije Gupca 2a,
23000 Zadar
Tel.: +385 23 337 294
E-pošta: info@sailingcroatia.hr
www.sailingcroatia.hr

Sail Croatia charter 
  43.548033, 16.402211

Překrásné chorvatské pobřeží odedávna přitahovalo milovníky moře a jachtingu. Sail 
Croatia vás zve, abyste prozkoumali dalmatské ostrovy tak, jak by měly být viděny; 
jen vy, moře a loď. S 27 plavidly, kterými Sail Croatia již disponuje, a s flotilou, která 
se každoročně rozrůstá, jsou jejich znalosti o Chorvatsku stejně důležité jako znalost 
lodí a trhu. Všechny příběhy začínají snem. Společně se Sail Croatia týmem odborníků 
objevte skryté drahokamy Jadranu a vytvořte si vzpomínky, které stojí za to si 
pamatovat.

Kontakt: 
Adresa: Južna obala VIII,10,  
10000 Zagreb 
Tel.: +385 91 288 9227
E-pošta: info@sailcroatia.net
www.sailcroatia.net

SunLife charter – Sunčani život   
  43.502056, 16.429600

Sunlife Charter je rodinná společnost nacházející se v ACI marině Split, založená 
v roce 2000, se sedmi plachetnicemi (Elan, Hanse) a čtyřmi katamarány (Lagoon). 
Našim klientům nabízíme vynikající služby a podporu a zaručujeme, že jsou naše 
lodě v bezvadném stavu, výborně vybavené a s moderním interiérem. Naší prioritou 
je mít spokojené hosty, kteří se vracejí. Proto věnujeme plnou péči potřebám našich 
klientů – máme ochotný personál, který pracuje na recepci i na základně a který 
plynně hovoří anglickým, německým a italským jazykem a ovládá základy ruského a 
francouzského jazyka. Důraz na detaily, výjimečná péče o klienty a profesionalita je 
kromě know-how a dlouholetých zkušeností v nautickém turizmu tím, čím vynikáme 
na charterovém trhu. Sunlife charter se věnuje také pořádání team buildingu, jakož i 
údržbě soukromých jachet.

Kontakt:
Adresa: Uvala Baluni 9, 
21000 Split
Tel.: +385 21 398 496
E-pošta: info@sunlife.hr
www.sunlife.hr

Smart Sail Eco Charter
  45.12941, 14.78673

Smart Sail Eco Charter založili skuteční milovníci moře a plavby s nadějí, že ochrana 
Jaderského moře a pobřeží může harmonicky spoluexistovat s charterem plachetnic. 
Toho se dosahuje nejen snížením emisí škodlivých látek do okolí, nýbrž i zvýšením 
povědomí o zranitelnosti moře a okolí. Zároveň chceme pozvednout kvalitu pobytu 
na našich jachtách na vyšší úroveň nabídkou řady fakultativních aktivit, přičemž jsou 
respektována individuální přání a preference klientů. Prostřednictvím charterových 
aktivit pečlivě sledujeme stupeň vlivu na životní prostředí a zajišťujeme, aby byl co 
nejnižší (používáním ekologických základových nátěrů, nátěrů a čisticích prostředků, 
metodou hospodaření s odpadem atd.) Smart Sail sdružuje tým lidí, kteří se již 
dlouhou řadu let věnují charteru a práci v jachtingu, kterou si užívají a jsou jí zcela 
oddáni. Každý náš vážený host svědčí o našem poslání: náš oddaný personál a 
personalizované služby jim poskytují příjemnou a plnohodnotnou zkušenost.

Kontakt:
Adresa: Mel 1b,
51250 Novi Vinodolski
Tel.: +385 95 333 3791
E-pošta: booking@smartsail.hr
www.smartsail.hr



S - T

Kontakt:
Adresa: Ivana Meštrovića 2,
23000 Zadar 
Tel.: +385 99 349 9550 
E-pošta: info@sailhunt.com 
sailhunt.net

Kontakt:
Adresa: Matije Gupca 2a,
23000 Zadar
Tel.: +385 23 337 294
E-pošta: info@sailingcroatia.hr
www.sailingcroatia.hr

Kontakt: 
Adresa: Južna obala VIII,10,  
10000 Zagreb 
Tel.: +385 91 288 9227
E-pošta: info@sailcroatia.net
www.sailcroatia.net

Kontakt:
Adresa: Uvala Baluni 9, 
21000 Split
Tel.: +385 21 398 496
E-pošta: info@sunlife.hr
www.sunlife.hr

Kontakt:
Adresa: Mel 1b,
51250 Novi Vinodolski
Tel.: +385 95 333 3791
E-pošta: booking@smartsail.hr
www.smartsail.hr

The Yachting Club
  43.719552, 15.903105

V posledních 15 letech společnost organizovala stovky dovolených v těch 
nejfantastičtějších destinacích na světě, jakož i jachtařské expedice v nejtěžších 
vodách Hornova mysu a Severozápadní cesty. Společnost řídí svou vlastní flotilu 
plachetnic, katamaránů a člunů dostupných v Chorvatsku, Řecku a Karibiku. Jachty 
jsou součástí vlastnického programu.

Kontakt: 
Adresa: Obala Jerka Šizgorica 1, 
22000 Šibenik
Tel.: +385 99 555 4321
E-pošta: booking@the-yachting-club.com
www.the-yachting-club.com

Sunsail Adriatic d.o.o.
  42.670857, 18.127320

Od založení v roce 1974 je Sunsail jednou z nejznámějších předních charterových 
společností, která nabízí nezapomenutelné jachtařské okamžiky na některých z 
nejlepších světových lokalit, přesněji 25 z nich. Své dobrodružství jsme začali v Aigině 
(Aegina) v Saronském zálivu v Řecku s pouhými sedmi Snapdragon plachetnicemi 
a celá plavba měla takový úspěch, že bylo vyrobeno ještě dalších sedm lodí, čímž 
vznikla první flotila v historii. Od Karibského moře přes jihovýchod Asie, Středomoří 
a Seychely dnes Sunsail nabízí více než 900 lodí ve své flotile (Jeanneau, Beneteau, 
Robertson & Caine). Nezávisle na tom, jestli hledáte dovolenou na soukromé lodi, 
nebo chcete být součástí flotily, potřebujete skipera nebo jachtařský kurz – Sunsail 
je tím pravým místem pro vás. Jsme součástí Travelopia skupiny, která vede v 
turistickém průmyslu a má největší výběr specializovaných turistických nabídek.

Kontakt:
Adresa: ACI Marina Dubrovnik
Na Skali 2, Komolac,
20236 Mokošica
Tel.: +385 20 455 075, +385 98 486 006
E-pošta: olga.kuznin@thlmarine.com 
www.sunsail.com

Sunsail Adriatic d.o.o.
  43.513106, 16.112997

Od založení v roce 1974 je Sunsail jednou z nejznámějších předních charterových 
společností, která nabízí nezapomenutelné jachtařské okamžiky na některých z 
nejlepších světových lokalit, přesněji 25 z nich. Své dobrodružství jsme začali v Aigině 
(Aegina) v Saronském zálivu v Řecku s pouhými sedmi Snapdragon plachetnicemi 
a celá plavba měla takový úspěch, že bylo vyrobeno ještě dalších sedm lodí, čímž 
vznikla první flotila v historii. Od Karibského moře přes jihovýchod Asie, Středomoří 
a Seychely dnes Sunsail nabízí více než 900 lodí ve své flotile (Jeanneau, Beneteau, 
Robertson & Caine). Nezávisle na tom, jestli hledáte dovolenou na soukromé lodi, 
nebo chcete být součástí flotily, potřebujete skipera nebo jachtařský kurz – Sunsail 
je tím pravým místem pro vás. Jsme součástí Travelopia skupiny, která vede v 
turistickém průmyslu a má největší výběr specializovaných turistických nabídek.

Kontakt:
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 5,
21222 Marina
Tel.: +385 21 889 477, +385 98 486 086
E-pošta: danijela.jakovljevic@thlmarine.com
www.sunsail.co.uk

Tajna Mora d.o.o. 
  43.44059, 16.69978

Tajna Mora je rodinně vedená firma s dlouholetými zkušenostmi. Řídí vlastní 
flotilu lodí pro plavbu podél jaderského pobřeží. Plavidla jsou v délce 35 metrů a 48 
metrů. Kapacita každého plavidla je 35 cestujících. Tady vás přivítá náš profesionální 
personál, který se postará o to, aby byla vaše dovolená dokonalá, bezpečná a pohodlná 
v každém směru.

Kontakt:
Adresa: Drage Ivaniševića 3,
21310 Omiš
Tel.: +385 95 814 8238
E-pošta: maruncic@gmail.com

The Moorings d.o.o.
  43.513106, 16.112997

Náš příběh začíná dávno v roce 1969, kdy Charlie Cray, veterán válečného 
námořnictva a velký milovník jachtingu přetvořil svou vášeň k plachtění v rodinný 
podnik, kterému se bude s radostí věnovat. S pouhými šesti Pearson jachtami nabídl 
The Moorings svým hostům jedinečný způsob objevování ostrovů a nezapomenutelné 
zážitky z jachtingu. Dnes The Moorings nabízí flotilu 400 jachet po celém světě, 
přesněji ve 20 destinacích. Přestože tehdejší členové rodiny Crayů již nejsou mezi 
živými, jejich vášeň k jachtingu, inovacím, kvalitě a také osobní přístup k hostům 
žije i nadále a pohání The Moorings. The Moorings ve své základně v Aigině 
nabízí pronájem plavidel se skiperem nebo bez něj a charter s posádkou. Jsme 
součástí Travelopia skupiny, která vede v turistickém průmyslu a má největší výběr 
specializovaných turistických nabídek.

Kontakt:
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 5,
21222 Marina
Tel.: +385 21 889 477, +385 98 486 086
E-pošta: danijela.jakovljevic@thlmarine.com
www.moorings.co.uk



TI-LU yachts 
  44.11906, 15.22787

TI-LU yachts je malá rodinná charterová společnost se sídlem v marině Tankerkomerc 
v Zadaru, která má v nabídce malou flotilu dobře vybavených, skvěle udržovaných 
a dokonale čistých motorových člunů. V marině se též nachází naše kancelář a 
náš ochotný personál, který je dostupný 24/7. Naším přáním je přiblížit našim 
klientům nezapomenutelnou zkušenost plavby kolem chorvatských ostrovů a 
umožnit jim užívání v krásách našeho moře, skrytých zátokách a na překrásných 
plážích. Nezapomenutelné okamžiky pro rodinu a přátele, které zůstávají navždy ve 
vzpomínkách. S radostí vás očekáváme!

Kontakt:
Adresa: Marina Tankerkomerc,
Ivana Meštrovića 2, 23000 Zadar 
Tel.: +385 91 430 0063
E-pošta: info@tiluyachts.hr 
www.tiluyachts.hr

Timeless Yacht Charter d.o.o. 
  43.94459, 15.44590

Timeless Yacht Charter je charterová společnost založená koncem roku 2019 se 
základnou v Marině Kornati v Biogradu – centru jachtařských akcí. TYC tvoří 
zkušený tým s dlouholetou zkušeností v charteru. Poznali jsme kvalitu a schopnosti 
plavidel Elan, a proto jsme vytvořili flotilu sedmi Elan 350 Performance – mono 
flotila one design, bez kterých se regata téměř neobejde. Zbytek flotily tvoří 
jednotrupé cruisery do 50 stop. Tíhneme k postupnému a jistému růstu s vysokou 
kvalitou služeb a vybavenosti flotily, která může uspokojit stejně jak zkušené jachtaře, 
tak i ty, kteří se jimi teprve chtějí stát, jakož i klienty, kteří jsou připraveni objevit 
nové pohledy prostřednictvím nautického turizmu s vysokým komfortem.

Kontakt:
Adresa: Obala kralja Petra Krešimira IV. 38a 
Marina Kornati – Zapad
Tel.: +385 99 216 7868
E-pošta: jelena@timelessyc.com
www.timelessyc.com

Torete d.o.o.
  44.12214, 15.25602

Rodinná firma se zkušenostmi s pronajímáním plavidel od roku 1994 a flotilou 15 
plachetnic o velikosti od 31 do 54 stop od výrobců Elan, Bavaria a Jeanneau. Naše 
základna se nachází v marině Zadar, přímo v centru Zadaru, města s bohatým 
kulturním dědictvím a historickými památkami. Kromě pronajímání plavidel a 
charterového managementu se věnujeme také pořádání regat, team buildingu, různých 
výletů a služeb potřebných našim hostům (transfer, kurz a škola pro získání průkazu 
“Vůdce malého plavidla“ nebo “Yacht Master“, rezervace ubytování na pevnině, 
nákup potravin a rybářské povolení). Naším základním cílem je péče o spokojenost a 
bezpečnost našich hostů.

Kontakt:
Adresa: Put Pudarice 32G,
23000 Zadar
Tel.: +385 23 337 499,+385 98 272 980
E-pošta: torete@torete.hr, dragan@torete.hr
www.torete.hr

Turistički obrt Mate
  44.071830, 15.138480

T.O. Mate je rodinná firma a jako taková věnuje zvláštní pozornost specifickým 
požadavkům klientů a stará se o jejich dokonalou a bezpečnou dovolenou. S klienty 
navazuje přátelský a blízký vztah a výsledkem toho jsou spokojení klienti, kteří se 
každý rok vracejí. Náš milý personál vás přivítá v charterové základně a poskytne vám 
kvalitní a kompletní check-in. S vyplutím zůstáváte v naší péči 24 hodin denně díky 
nepřetržitému telefonickému spojení s vedoucím základny. Flotila čítá celkem 3 lodě 
umístěné v charterové základně Marina Zadar-Tankerkomerc, které jsou ve vlastnictví 
společnosti. Plachetnice jsou typu Bavaria Yachts známého světového výrobce. 
Sídlem naší společnosti je město Zadar, které se nachází ve střední části Jadranu, 
což z něj dělá skvělý výchozí bod k návštěvě severního, středního a jižního Jadranu 
a Zadarského archipelagu, který tvoří ostrovy Ugljan, Pašman, Molat, Dugi Otok, 
Iž, Rava, Národní park Kornati, Přírodní park Telašćica a stovka menších ostrovů 
a ostrůvků. Tyto ostrovy zdobí nesčetné skryté zátoky a malá malebná rybářská 
městečka, která vaší dovolené mohou dát zvláštní atmosféru. Přijeďte a prožijte 
dovolenou na jedné z našich plachetnic. Příjemnou plavbu Vám přeje T.O. Mate Team!

Kontakt:
Adresa: Ivana Mažuranića 2, 
23000 Zadar
Tel.: +385 99 335 8090
E-pošta: marija.dadic6@gmail.com
www.facebook.com/matecharterzadar



Kontakt:
Adresa: Marina Tankerkomerc,
Ivana Meštrovića 2, 23000 Zadar 
Tel.: +385 91 430 0063
E-pošta: info@tiluyachts.hr 
www.tiluyachts.hr
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Adresa: Obala kralja Petra Krešimira IV. 38a 
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www.timelessyc.com

Kontakt:
Adresa: Put Pudarice 32G,
23000 Zadar
Tel.: +385 23 337 499,+385 98 272 980
E-pošta: torete@torete.hr, dragan@torete.hr
www.torete.hr
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Kontakt:
Adresa: Ivana Mažuranića 2, 
23000 Zadar
Tel.: +385 99 335 8090
E-pošta: marija.dadic6@gmail.com
www.facebook.com/matecharterzadar

Ultra Sailing
  43.508132, 16.440194

Ultra Sailing, společnost se sídlem ve Splitu, byla založena roku 1995 se záměrem 
organizovat komerční jachtařské aktivity. Během dnes již dvou desetiletí podnikání v 
nautice se můžeme pochlubit úspěšným zastupitelstvím největší loděnice plachetnic 
na světě, loděnice Beneteau, které jsme zahájili v roce 2000 na území HR s prodejními 
kancelářemi a servisem pro poprodejní podporu ve Splitu, v centru městského 
přístavu; zastupitelstvím katamaránů známého francouzského výrobce Fountaine 
Pajot; charterovou flotilou 45 Beneteau plachetnic a osmi Fountaine Pajot katamarány 
v nabídce rozdělené do čtyř charterových základen (Trogir, Split, Pula a Dubrovník). 
Věnujeme se standardnímu charteru lodí sobota – sobota, pořádáme jachtařskou školu, 
team building programy a one way pronájem z Trogiru a Splitu do Dubrovníku a 
obráceně. Nabízíme kompletní podporu při vybavování plachetnic Beneteau: dodání, 
kotviště v Chorvatsku, technická podpora, servis a vybavení plachetnice, registrace 
plavidla, charterový management a prodej použitých plachetnic Beneteau; jachtařskou 
školu, se kterou jsme zahájili činnost v roce 1995 a která se může pochlubit skupinou 
více než 1500 absolventů, mezinárodním certifikátem ISPA a povolením Ministerstva 
vzdělávání HR k provádění vlastního edukačního jachtařského programu.

Kontakt: 
Adresa: Uvala baluni 6a, 
21000 Split
Tel.: +385 21 398 578
E-pošta: booking@ultra-sailing.hr
www.ultra-sailing.hr

Ultra Sailing
  43.308000, 16.152000

Ultra Sailing, společnost se sídlem ve Splitu, byla založena roku 1995 se záměrem 
organizovat komerční jachtařské aktivity. Během dnes již dvou desetiletí podnikání v 
nautice se můžeme pochlubit úspěšným zastupitelstvím největší loděnice plachetnic 
na světě, loděnice Beneteau, které jsme zahájili v roce 2000 na území HR s prodejními 
kancelářemi a servisem pro poprodejní podporu ve Splitu, v centru městského 
přístavu; zastupitelstvím katamaránů známého francouzského výrobce Fountaine 
Pajot; charterovou flotilou 45 Beneteau plachetnic a osmi Fountaine Pajot katamarány 
v nabídce rozdělené do čtyř charterových základen (Trogir, Split, Pula a Dubrovník). 
Věnujeme se standardnímu charteru lodí sobota – sobota, pořádáme jachtařskou školu, 
team building programy a one way pronájem z Trogiru a Splitu do Dubrovníku a 
obráceně. Nabízíme kompletní podporu při vybavování plachetnic Beneteau: dodání, 
kotviště v Chorvatsku, technická podpora, servis a vybavení plachetnice, registrace 
plavidla, charterový management a prodej použitých plachetnic Beneteau; jachtařskou 
školu, se kterou jsme zahájili činnost v roce 1995 a která se může pochlubit skupinou 
více než 1500 absolventů, mezinárodním certifikátem ISPA a povolením Ministerstva 
vzdělávání HR k provádění vlastního edukačního jachtařského programu.

Kontakt: 
Adresa: Don Petra Špike 2a,
21218 Seget Donji
Tel.: +385 21 398 578
E-pošta: booking@ultra-sailing.hr
www.ultra-sailing.hr

Ultra Sailing
  43.308000, 16.152000

Ultra Sailing, společnost se sídlem ve Splitu, byla založena roku 1995 se záměrem 
organizovat komerční jachtařské aktivity. Během dnes již dvou desetiletí podnikání v 
nautice se můžeme pochlubit úspěšným zastupitelstvím největší loděnice plachetnic 
na světě, loděnice Beneteau, které jsme zahájili v roce 2000 na území HR s prodejními 
kancelářemi a servisem pro poprodejní podporu ve Splitu, v centru městského 
přístavu; zastupitelstvím katamaránů známého francouzského výrobce Fountaine 
Pajot; charterovou flotilou 45 Beneteau plachetnic a osmi Fountaine Pajot katamarány 
v nabídce rozdělené do čtyř charterových základen (Trogir, Split, Pula a Dubrovník). 
Věnujeme se standardnímu charteru lodí sobota – sobota, pořádáme jachtařskou školu, 
team building programy a one way pronájem z Trogiru a Splitu do Dubrovníku a 
obráceně. Nabízíme kompletní podporu při vybavování plachetnic Beneteau: dodání, 
kotviště v Chorvatsku, technická podpora, servis a vybavení plachetnice, registrace 
plavidla, charterový management a prodej použitých plachetnic Beneteau; jachtařskou 
školu, se kterou jsme zahájili činnost v roce 1995 a která se může pochlubit skupinou 
více než 1500 absolventů, mezinárodním certifikátem ISPA a povolením Ministerstva 
vzdělávání HR k provádění vlastního edukačního jachtařského programu.

Kontakt: 
Adresa: Na skali 2, 
20236 Mokošica
Tel.: +385 21 398 578
E-pošta: booking@ultra-sailing.hr
www.ultra-sailing.hr



Ultra Sailing – Pomer/Pula
  44.82326, 13.89798

Ultra Sailing, společnost se sídlem ve Splitu, byla založena roku 1995 se záměrem 
organizovat komerční jachtařské aktivity. Během dnes již dvou desetiletí podnikání v 
nautice se můžeme pochlubit úspěšným zastupitelstvím největší loděnice plachetnic 
na světě, loděnice Beneteau, které jsme zahájili v roce 2000 na území HR s prodejními 
kancelářemi a servisem pro poprodejní podporu ve Splitu, v centru městského 
přístavu; zastupitelstvím katamaránů známého francouzského výrobce Fountaine 
Pajot; charterovou flotilou 45 Beneteau plachetnic a osmi Fountaine Pajot katamarány 
v nabídce rozdělené do čtyř charterových základen (Trogir, Split, Pula a Dubrovník). 
Věnujeme se standardnímu charteru lodí sobota – sobota, pořádáme jachtařskou školu, 
team building programy a one way pronájem z Trogiru a Splitu do Dubrovníku a 
obráceně. Nabízíme kompletní podporu při vybavování plachetnic Beneteau: dodání, 
kotviště v Chorvatsku, technická podpora, servis a vybavení plachetnice, registrace 
plavidla, charterový management a prodej použitých plachetnic Beneteau; jachtařskou 
školu, se kterou jsme zahájili činnost v roce 1995 a která se může pochlubit skupinou 
více než 1500 absolventů, mezinárodním certifikátem ISPA a povolením Ministerstva 
vzdělávání HR k provádění vlastního edukačního jachtařského programu.

Kontakt: 
Adresa: Pomer 26a, 
52100 Pomer
Tel.: +385 21 398 578
E-pošta: booking@ultra-sailing.hr
www.ultra-sailing.hr

Under the Heavens Sailing – Marina ACI Komolac, Dubrovnik
  42.671119, 18.125990

Under the Heavens Sailing je charterová společnost, jejímž cílem je poskytnout 
špičkové pohodlí, vybavení a performance při plavbě plachetnicemi a katamarány. 
Společnost řídí šikovný personál s velkými zkušenostmi nasbíranými během let práce 
v charteru. Naše plavidla jsou kompletně vybavena a na lodi vás čeká vše, co byste 
mohli potřebovat pro pohodlnou a dokonalou dovolenou. 

Kontakt:
Adresa: Na skali 2, Mokošica,
20001 Dubrovnik
Tel.: +385 91 330 0691
E-pošta: booking@uth-sailing.hr
www.uth-sailing.com

Under the Heavens Sailing – Marina Kremik, Primošten
  43.571356, 15.939836

Under the Heavens Sailing je charterová společnost, jejímž cílem je poskytnout 
špičkové pohodlí, vybavení a performance při plavbě plachetnicemi a katamarány. 
Společnost řídí šikovný personál s velkými zkušenostmi nasbíranými během let práce 
v charteru. Naše plavidla jsou kompletně vybavena a na lodi vás čeká vše, co byste 
mohli potřebovat pro pohodlnou a dokonalou dovolenou. 

Kontakt:
Adresa: Marina Kremik, Splitska 24,
22202 Primošten
Tel.: +385 91 330 0691
E-pošta: booking@uth-sailing.hr
www.uth-sailing.com

Vala Charter
  44.000000, 13.000000

Vala Charter služby zahrnují ubytování na lodi s nebo bez skipera nebo posádky, 
denní nájem, podporu a dodání na moře, kurzy jachtingu od začátečníků po navigační 
kurzy, programy team buildingu a speciální programy pořádané podle vašich potřeb, 
které se nemusejí nutně týkat pouze jachtingu. Vytvořte si vlastní dovolenou podle 
svých potřeb a přání a užívejte si krásy Jaderského pobřeží! Naše základna se nachází 
v ACI marině Pula. Nabízíme kvalitní lodě za výhodné ceny a kompletně vybavené 
jachty. Všechny naše lodě jsou dokonale bezpečné, vybavené navigací a dalším 
zařízením pro příjemný a bezpečný pobyt na moři. Náš odborný personál je vždy 
připraven vyhovět všem vašim potřebám, poskytnout všechny potřebné technické 
údaje o vybrané jachtě a pomoci vám při plánování cesty. Pokud nemáte dostatek 
zkušeností s vedením lodi, nebo nechcete vést své plavidlo, abyste si mohli dokonale 
odpočinout, můžete si najmout skipera, který se postará o plavbu během vaší 
dovolené, zatímco vy si budete užívat klid a krásy jaderského pobřeží.

Kontakt: 
Adresa: Riva 14, 
52100 Pula
Tel.: +385 52 213 988
E-pošta: info@vala-charter.com
www.vala-charter.com

Via Navis Motorboot Charter
  43.756724, 15.786278

Via Navis Motorboot Charter se nachází ve Vodicích na atraktivním místě, naproti 
hotelu Olympia Sky, a naše plavidla jsou umístěna v ACI marině Vodice. Podnikáme 
od roku 2013 a ve flotile máme sportovní motorová plavidla známých značek, jako 
jsou Atlantic Marine, Bayliner, Beneteau, Eolo, Jeanneau. Všechna naše plavidla jsou 
kompletně vybavená a vhodná k dennímu a týdennímu pronájmu. Ke každému hostovi 
přistupujeme individuálně, poskytujeme služby skiperských kurzů pro začátečníky, 
kteří si poprvé pronajímají plavidlo, a společné plánování tras do různých destinací, 
které jsou na dosah ruky, jako NP Krka a NP Kornati, ostrovy Žirje, Kaprije, Zlarin, 
Krapanj, Prvić, Murter atd.

Kontakt:
Adresa: Ljudevita Gaja 39,
22211 Vodice
Tel.: +385 99 212 4019
E-pošta: vianavis@vianavis.hr
www.vianavis.hr



Kontakt: 
Adresa: Pomer 26a, 
52100 Pomer
Tel.: +385 21 398 578
E-pošta: booking@ultra-sailing.hr
www.ultra-sailing.hr

Kontakt:
Adresa: Na skali 2, Mokošica,
20001 Dubrovnik
Tel.: +385 91 330 0691
E-pošta: booking@uth-sailing.hr
www.uth-sailing.com

Kontakt:
Adresa: Marina Kremik, Splitska 24,
22202 Primošten
Tel.: +385 91 330 0691
E-pošta: booking@uth-sailing.hr
www.uth-sailing.com
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Kontakt: 
Adresa: Riva 14, 
52100 Pula
Tel.: +385 52 213 988
E-pošta: info@vala-charter.com
www.vala-charter.com

Kontakt:
Adresa: Ljudevita Gaja 39,
22211 Vodice
Tel.: +385 99 212 4019
E-pošta: vianavis@vianavis.hr
www.vianavis.hr

Waypoint
  42.403000, 18.076000

Dubrovník – ACI Marina Miho Pracat, v níž se nachází naše základna, je jednou 
z nejhezčích marin na Jadranu. Nachází se 6 km od Dubrovníku, u pramene řeky 
Ombly v hluboké zátoce-fjordu, kde se mísí slaná a sladká voda a nabízí příjemnou 
teplotu během horkého léta. V marině se nachází šarmantní stará patricijská letní 
vila, která je z části ve službách mariny a z části je upravena na atraktivní malý hotel. 
Marina je otevřena po celý rok. V marině se nachází čerpací stanice, samoobsluha, 
restaurace, café bar, obchod s nautickými potřebami, tenisové kurty, bazén, prádelna a 
přístavní kapitanát.

Kontakt: 
Adresa: Na Skali 4, 
20236 Mokošica
Tel.: +385 91 603 2169
E-pošta: waypoint.dubrovnik@gmail.com
www.waypoint.hr

Waypoint
  43.300000, 16.150000

Trogir – ACI marina, v níž se nachází naše základna, leží na severozápadním pobřeží 
ostrůvku Čiovo mezi trogirským mostem a mysem Ćumbrijan, naproti starému 
městskému jádru Trogiru. Marina je otevřena po celý rok. V marině se nachází čerpací 
stanice, samoobsluha, restaurace, café bar, prádelna a obchod s nautickými potřebami.

Kontakt: 
Adresa: Put Cumbrijana 16, 21220 Trogir
Tel.: +385 21 885 629
E-pošta: waypoint.dubrovnik@gmail.com
www.waypoint.hr

Vito Nautika
  44.82306, 13.90245

Vito Nautika je vaším partnerem při pronájmu jachet a nezapomenutelné plavbě po 
Středozemním moři! V našich základnách na Istrii a v Dalmácii, v srdci kulturních 
krás, vás čeká moderní a dobře vybavená flotila, v níž vám nabízíme dokonale 
udržované plachetnice a katamarány. Navštivte nás a využijte naše dlouholeté 
zkušenosti, abyste zažili jedinečnou dovolenou na lodi v Chorvatsku i na celém 
Jadranu. Čekají vás města jako Rovinj, Hvar, Split, Trogir, Opatija nebo Benátky.
Vysoce kvalitní standard je naší profesí, která za vás ručí.

Kontakt:
Adresa: Pomer 26/A,
ACI marina Pomer, 52100 Pula
Tel.: +385 52 393 890
E-pošta: info@vitonautika.com
www.vitonautika.com

Wimmer Yachting – Marina Kremik, Primošten
  43.570434, 15.938845

Wimmer Yachting je charterová firma s dlouholetými zkušenostmi. Naším cílem 
je umožnit vám dokonalou dovolenou během celého vašeho pobytu. Náš tým 
profesionálního a příjemného personálu nabízí personalizované služby přizpůsobené 
přáním a potřebám každého hosta jednotlivě. Chceme se odlišit od masového 
turizmu individuálním přístupem k hostům, věnovat vám čas a pozornost, 
abychom vás seznámili s kouzlem a krásami Chorvatska a udělali váš pobyt 
nezapomenutelným a příjemným. 

Kontakt:
Adresa: Splitska 22–24,
22202 Primošten
Tel.: +385 99 700 2721 
E-pošta: office@wimmer-yachting.at

Wimmer Yachting – Punat 
  45.032394, 14.628760 

Wimmer Yachting je charterová firma s dlouholetými zkušenostmi. Naším cílem 
je umožnit vám dokonalou dovolenou během celého vašeho pobytu. Náš tým 
profesionálního a příjemného personálu nabízí personalizované služby přizpůsobené 
přáním a potřebám každého hosta jednotlivě. Chceme se odlišit od masového 
turizmu individuálním přístupem k hostům, věnovat vám čas a pozornost, 
abychom vás seznámili s kouzlem a krásami Chorvatska a udělali váš pobyt 
nezapomenutelným a příjemným. 

Kontakt:
Adresa: Puntica 6,
51521 Punat
Tel.: +385 99 700 2721
E-pošta: office@wimmer-yachting.at

Yacht centar Baotić
  43.515833, 16.235000

Sídlo všech našich charterových lodí se nachází v Marině Baotić v Segetu Donjem, 
osadě ležící v bezprostřední blízkosti města Trogiru. Marina svým charterovým 
hostům nabízí rozmanité služby a vybavení. Díky své poloze je Marina Baotić 
vynikajícím výchozím bodem pro plachtění kolem četných jaderských ostrovů. 
Náš odborný personál Vám rád poradí při plánování Vaší dovolené. Vy se musíte 
jen rozhodnout, zda si vyberete bareboat charter, charter s posádkou nebo loď se 
skiperem. Rádi Vám poradíme při výběru a usnadníme Vám plánování dovolené v 
Chorvatsku.

Kontakt: 
Adresa: Don Petra Špike 2a, 
21218 Seget Donji
Tel.: +385 21 880 791
E-pošta: seget@baotic-yachting.com
www.baotic-yachting.com



Yacht Charter Center d.o.o.  
  44.844252, 13.844049 

Yacht Charter Center d.o.o. je společnost specializovaná na charter plavidel na Jadranu 
se základnami v Marině Veruda v Pule a v Marině Kornati v Biogradu. Naše flotila 
je tvořena kvalitními a dobře vybavenými motorovými jachtami. Při převzetí na vás 
bude čekat kompletně vybavené plavidlo, připravené na pobyt na moři. Náš odborný 
personál je vždy připraven vyhovět všem vašim potřebám, poskytnout všechny 
potřebné technické údaje o vybrané jachtě a pomoci vám při plánování cesty. Pokud 
nemáte dostatek zkušeností s vedením lodi nebo nechcete vést své plavidlo, abyste 
si mohli dokonale odpočinout, můžete si najmout skipera, který se postará o plavbu 
během vaší dovolené, zatímco vy si budete užívat klid a krásy jaderského pobřeží. 
Naše základny jsou: Marina Veruda a Marina Kornati. Opusťte každodennost na 
nějaký čas a zažijte nezapomenutelné okamžiky a luxus svobody. Cestujte s námi a 
objevte přírodní krásu Chorvatska. Navštivte kouzelná místa a historická města na 
ostrovech a pobřeží a prožijte nezapomenutelné dny na našich skvěle udržovaných 
jachtách. Nezapomenutelné okamžiky pro celou rodinu a přátele, abyste žili svůj život 
tak, jak vás to těší. Vítáme vás!

Kontakt:
Adresa: Istarska 8,
52450 Vrsar
Tel.: +49 (0) 621 33 800 42
E-pošta: info@yacht-charter-center.de
www.yacht-charter-center.de

Yacht IN   
  44.05423, 15.30574

Yacht IN je boutigue yachting společnost se sídlem v Marině Dalmacija v Sukošanu, 
která se specializuje na charter, prodej a management jachet a superjachet na 
Mediteránu. S více než deseti lety zkušeností se Yacht IN prosadil jako regionální lídr na 
trhu luxusních jachtingových služeb. Yacht IN charterová flotila se skládá z luxusních 
plavidel s posádkou, která jsou dostupná k pronájmu v Chorvatsku, Černé Hoře a v 
celém Středomoří. Od roku 2012 je Yacht IN exkluzivní servisní partner renomované 
italské loděnice Sanlorenzo v oblasti záruky a poprodejních služeb pro oblast Jadranu 
(od přístavu Kopar ve Slovinsku po přístav Tivat v Černé Hoře) a od roku 2020 převzal 
také zastupitelství pro RIBCO nafukovací čluny pro jihovýchodní Evropu.

Kontakt:
Adresa: Marina Dalmacija 16,
23206 Sukošan
Tel.: +385 99 819 5889
E-pošta: charter@yacht-in.com
www.yacht-in.com

Yacht4You d.o.o.   
  43.54734, 16.40374

Yacht4You d.o.o. charterová společnost založená roku 2005. Nacházíme se v marině 
Kaštela, nově vybudované marině, která svou polohou, prostorným hlídaným 
parkovištěm, úschovnou zavazadel a pohodlným přístupem ke kotvištím představuje 
skvělou volbu jako výchozí přístav pro každého jachtaře. Dalším důvodem, proč začít 
svou dovolenou právě na tomto místě, je město Kaštela, pěkné městečko tvořené 
sedmi malými osadami, ve kterých každý víkend během léta můžete najít zábavní 
program Kaštelanského kulturního léta a zažít pravou dalmatskou slavnost (fešta) 
nebo svůj pobyt ve výchozí marině využít ke krátké jízdě do 15-20 minut vzdálených 
měst Split nebo Trogir, kde můžete navštívit památky pod ochranou UNESCO. 
Naší základní činností je poskytování a prodej služeb příjmu a ubytování hostů na 
plavidlech a také údržba plavidel. Kromě toho poskytujeme jako agentura kompletní 
péči o hosta a organizujeme služby, které by host mohl potřebovat (transfer, nákup 
potravin, nákup speciálního vybavení a rybářského povolení, rezervace ubytování na 
pevnině, plánování trasy). Je pro nás mimořádnou ctí a potěšením být prostředníkem 
při rezervaci plavidla pro vaši charterovou dovolenou, ať už se jedná o plavidlo z 
naší flotily, nebo někoho z partnerů. Zkušenosti s podnikáním s plavidly, zkušenosti 
s prací s hosty na základně, znalost plavební oblasti, místních zvyklostí a zákonů z 
nás dělá nejlepší partnery, kteří vám zajistí nejlepší podmínky a nejlepší nabídku. 
Naši flotilu tvoří plachetnice rozmanitých velikostí a značek, větší část flotily je v 
charterovém managementu. Hlavní charakteristikou naší činnosti je vysoká kvalita 
služeb. Sdružili jsme lidi, z nichž každý svou osobností a zkušenostmi přispívá k 
tomu, abychom jako tým působili ku prospěchu našich plavidel, majitelů a hostů. 

Kontakt:
Adresa: Franje Tuđmana 213,
21213 Kaštel Gomilica 
Tel.: +385 21 222 300
E-pošta: booking@yacht4you.hr
www.yacht4you.hr

Zoren nautic
  44.800700, 14.699570

Firma Zoren nautic d.o.o. se věnuje pronájmu plavidel pro zábavu na ostrově Rabu. V 
nabídce jsou nafukovací čluny s 5 KS, motorové čluny o délce 5 - 7,00 m a 90 – 150 
KS a také vodní skútr JET SKI (třímístný). Kotviště k pronajatému plavidlu je během 
nájmu zdarma.

Kontakt: 
Adresa: Supetarska draga 322, 
51280 Rab
Tel.: +385 91 565 4491
E-pošta: renato.cic@zg.t-com.hr
www.nautic.hr



Kontakt:
Adresa: Istarska 8,
52450 Vrsar
Tel.: +49 (0) 621 33 800 42
E-pošta: info@yacht-charter-center.de
www.yacht-charter-center.de

Kontakt:
Adresa: Marina Dalmacija 16,
23206 Sukošan
Tel.: +385 99 819 5889
E-pošta: charter@yacht-in.com
www.yacht-in.com

Kontakt:
Adresa: Franje Tuđmana 213,
21213 Kaštel Gomilica 
Tel.: +385 21 222 300
E-pošta: booking@yacht4you.hr
www.yacht4you.hr

Kontakt: 
Adresa: Supetarska draga 322, 
51280 Rab
Tel.: +385 91 565 4491
E-pošta: renato.cic@zg.t-com.hr
www.nautic.hr
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