
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GeoWíkend XI. PLITVICE 

Predĺžený víkend pri „Padajúcich jazerách“           

3. – 5. JÚN 2022 

Chystá sa ďalší neopakovateľný výjazd do Chorvátska – GEOWÍKEND 11. Navštívime jedinečný 

národný park, ktorý označujú jeho znalci za „Padajúce“ jazerá. Národný park Plitvické jazerá je 

miestom, ktoré patrí k chorvátskym klenotom – systém jazier zapísaných v Zozname prírodného 

svetového dedičstva UNESCO. Systém jazier s vodopádmi je prepletený na viacerých úrovniach, 

zahalený v čarovných lesoch. Je to miesto, kde si skutočne oddýchneme a užijeme si prírodných krás. 

Okrem Plitvických jazier nás iste očarí aj kaňon rieky Korany. Priamo na jeho hrane leží „Chorvátsky 

Krumlov“ - mestečko Slunj s hradom. Na záver si iste každý vychutná aj osobitosti hlavného 

a najväčšieho mesta Chorvátska – Záhrebu.  

 

PROGRAM 

 

Prvý deň 3.6.2022 piatok odchod o 7.00 spred Prif UK. Prejazd cez Maďarsko s krátkou zastávkou pri 

Balatone. V Chorvátsku prejazd vnútrozemím do kaňonu rieky Korany. Nenáročná pešia túra 

kaňonom rieky s návštevou centra rázovitého mestečka Slunj. Chorvátska gastroturistika s chutnými 

špecialitami balkánskej kuchyne. Prejazd k Plitvickým jazerám a večerná prechádzka pozdĺž jeho 

severnej časti. Nocľah Plitvice.    

 

Druhý deň 4.6.2022 sobota celodenné objavovanie Plitvických jazier, ktoré pozná málokto tak dobre 

ako my a Winetou. Kúpali sme sa v nich ešte predtým, ako to zakázali a ukážeme vám ich tajomné 



zákutia. Dáme si selfie s najvyšším vodopádom Plitvíc – Velikij Slap a nakukneme do 40 m hlbokej 

priepasti. Dokonca vám ukážeme miesto, kde sa kúpať ešte stále dá. Plavba loďou po najväčšom 

strednom jazere Kozjak. Vychutnáme si aj horné vodopády s množstvom jedinečných prírodných 

úkazov: ponory, závrty, škrapy a minijaskyne národného parku. Nocľah Plitvice.  

 

Tretí deň 5.6.2022 nedeľa Ranná rozlúčka s Plitvickými jazerami. Presun do Záhrebu a predstavenie 

osobitostí hlavného mesta Chorvátska (Záhrebská katedrála, Kostol Sv. Marka, Múzeum rozchodov, 

jazero Jarun a záhrebský trh). Návrat do Bratislavy cca 19.00 pred Prif UK. 

 

Dátum konania GeoWíkendu XI. Plitvické jazerá  3. - 5. jún 2022 (PIA-NE) 

 

Odborný garant: prof. RNDr. Ladislav Tomáči, PhD., Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com 

Záväzné prihlášky: do 19. 4. 2022 vyplniť registračný formulár tu:  FORMULÁR  
Po registrácii Vám zašleme potvrdzovací email o zaradení do exkurzie a inštrukcie k platbe. Od 

doručenia potvrdzovacieho emailu je potrebné uhradiť platbu do 7 dní. Poplatok sa vracia len 

v prípade, že za seba nájdete adekvátneho náhradníka.  

GeoWíkend XI. sa bude realizovať len v prípade dostatočného 

počtu účastníkov (minimum 24). Zmena programu vyhradená.    

Cena GeoWíkendu IX.:  157 Eur/ osoba  

V cene: doprava autobusom (1200 km), ubytovanie v hoteli s 

raňajkami 

V cene nie je: poistenie, strava (okrem raňajok), vstup do 

Národného parku  

Pre uplatnenie študentských vstupov odporúčame mať so sebou 

ISIC!!!!  
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