GeoWíkend XII.
„Hrebene podmorských hôr“

Predĺžený víkend na Jadrane

23. – 25. SEPTEMBER 2022
Pokračujeme v neopakovateľných výjazdoch do Chorvátska – GEOWÍKEND 12. Tentokrát bude naším
cieľom najrozľahlejšia a najvyššia hora chorvátskych potopených Dinárov a jej susedia. Preplavíme sa
na jedinečné ostrovy v blízkosti Istrie a rozlúčime sa s letom v teplých vodách Jadranského mora.
Ostrovy sú malým svetom pestrého Chorvátska. Mozaika historických miest, krásne pláže a prírodné
čaro s najkrajšími výhľadmi na stovky ostrovov na juhovýchode. Cestou na Cres a späť si ešte užijeme
pútnické miesto Moščenicu a Opatijskú riviéru.

PROGRAM
Prvý deň 23.9.2022 piatok odchod o 6.00 spred Prif UK. Prejazd cez Maďarsko s krátkou zastávkou
pri Szombathelyi. V Chorvátsku prejazd vnútrozemím cez hrebene Dinárskych vrchov k mestu Rijeka.
Stredne náročná pešia túra z Moščeničky Dragy pozdĺž úchvatného pobrežia do pútnického miesta
Moščenica s výhľadmi na Kvarnerský záliv pri meste Rijeka. Kúpanie v ukrytej zátoke Jadranu. Plavba
trajektom na Cres a príjazd na hotel pri mori (2 noci).

Druhý deň 24.6.2022 sobota celodenné objavovanie hrebeňov podmorských hôr, ktoré sú dlhé vyše
60 km a maximálnu šírku majú 19 km. Kúpať sa budeme ráno, na obed aj večer. Popri kúpaní
objavíme čaro miestnych biotopov a vychutnáme si mestečká Veli Lošinj, Mali Lošinj. Nocľah Cres.

Tretí deň 5.6.2022 nedeľa Ranná rozlúčka s Jadranom. Presun do mesta Cres, prehliadka mesta
a plavba na Istriu. Dopoludnajšia prechádzka Opatijskou riviérou. Návrat do Bratislavy cca o 20.00.

Dátum konania GeoWíkendu XII. 23. - 25. september 2022 (PI-NE)
Odborný garant: prof. RNDr. Ladislav Tomáči, PhD., Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com
Záväzné prihlášky: prvé kolo do 25. 6. 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 zálohovú platbu do 7 dní. Poplatok sa vracia
len v prípade, že za seba nájdete adekvátneho náhradníka.
GeoWíkend 12 sa bude realizovať len v prípade dostatočného počtu účastníkov (minimum 27).
Cena GeoWíkendu XII.: 175 Eur/ osoba
V cene: doprava autobusom (1300 km), trajekt, ubytovanie v hoteli s raňajkami
V cene nie je: poistenie, strava (okrem raňajok)
Pre uplatnenie študentských vstupov odporúčame mať so sebou ISIC!!!!
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