
 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

Termín  
vodáckého zájezdu 

Základní cena v Kč Cena pro děti do 15 let 
v Kč 

Cena pro děti na
porcelánu v Kč

29.5. - 31.5. 2350,- 2200,- 1650,-

Číslo
vodáckého zájezdu

0051

Občas vzpomínám na naše začátky na Vltavě: panenská neprozkoumaná řeka, čistá voda, pár lodí, krásná krajina a klid. Tyto úseky
polských řek jsou z Prahy stejně daleko jako Vltava a není tam ještě lodní průmysl jako na některých českých řekách. Ceny jsou zde
přijatelné, voda čistá a krajina romantická, trošku jiná než u nás – jistě znáte pohádky s písčitými řekami proplétajícími se borovými
lesy. Na cestě domů nás ještě čeká Jizera, kde nás trochu prověří jez v Malé Skále.

 
1. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, přejezd do podhůří Jizerských hor, ubytování v kempu. 
 
2. Sjezd horního toku polského Bóbru (WW1, cca 17 km). 
 
3. Sjezd řeky Jizery (cca 13 km), návrat do Prahy ve večerních hodinách. 

Program vodáckého zájezdu: 

Cena vodáckého zájezdu zahrnuje: 
Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení lodí, pádel, vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, ubytování v chatkách a služby průvodce 
na vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu  

 

Poznámka: 
Převážně se pohybujeme na českém území, proto jsou fi-
nanční prostředky stejné jako na tuzemské vodácké cesty. 
 

Ubytování: 
Nocujeme na českém území v kempu, v chatkách, ve vlast-
ních spacích pytlích. Kemp je vybaven sociálním zařízením 
včetně sprch s teplou vodou. 

 

  Nároky: 
Náročnost při vyšším stavu vody až do WW1-2. Nejedná se 
o divoké sjezdy nebo náročnou WW. Vhodné pro děti od 10 
let v doprovodu zkušeného vodáka. 

Stravování: 
Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. Na 
večeře bude možno zajít do restaurace. Obědy budou řešeny dle situace. 
Řidiči nejsou schopni vzhledem k omezené kapacitě úložných prostor pokrýt 
vaši potřebu nápojů, i když mívají obvykle pivo, limonády a vaří i kávu a čaj 
(ne však za jízdy). Lednička v autobuse není účastníkům k dispozici a nelze 
skladování v ní od řidičů požadovat. Pokud se nechcete stravovat 
v restauraci, doporučujeme s sebou malý vařič a vlastní zásoby.  

Nástupní místa: Praha, Liberec. 
 
Praha: odjezd v 16:30 hodin (sraz 16:00 hodin).
Autobus odjíždí z Prahy ze stanice metra „B – Nové Butovice“. Z metra vyjdete po schodech nahoru na hlavní silnici Bucharova, zde je po pravé straně

autobusová zastávka č. 904. Na tuto zastávku přijede autobus.
Liberec: sraz účastníků v 18:15 před vlakovým nádražím
O nástupu v Liberci informujte, prosím, předem naši kancelář.
 
V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.  
O všech nástupech mimo Prahu musíte uvědomit předem kancelář. Ve všech případech se čeká max. 15 minut po plánovaném odjezdu.  

Informace k dopravě: 

05. Bóbr a Jizera (ubytování v chatkách) 

Vodácké a turistické centrum HONZA, s. r. o. 
Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5 

Tel: 257 324 484, 777 310 004 
e-mail: ck@honza-centrum.cz www.honza-centrum.cz 


