
 

                  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

22.5. - 24.5. 2350,- 2100,- 1650,-

Číslo
vodáckého zájezdu

0061

Uzoučká říčka meandrující mezi loukami, poměrně čistá voda s řadou peřejek a jízků. Řeka, která umí překvapit,
nadchnout a zaujmout. Pokud víte, kde se najíst a kde nocovat, protože zde není zdaleka takový servis jako na jiných,
komerčně využívanějších řekách, budete nadšeni přírodou, klidem a pohodou. Ubytování máme v příjemných čtyřlůžko-
vých chatkách.

 
1. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, přejezd do Kostelce nad Orlicí, ubytování v kempu.  
 
2. Sjezd cca 18 km Divoké Orlice na soutok s Tichou Orlicí. 
 
3. Ráno přejezd do Letohradu a sjezd Tiché Orlice (cca 16 km vodácky nejzajímavějšího úseku WW1), příjezd do Prahy po 20. hodině. 

Program vodáckého zájezdu: 

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

 

 

Poznámka: 
Při nízkém stavu vody si vyhrazujeme právo program upravit. 

 

 

Ubytování: 
Nocujeme v nevytápěných čtyřlůžkových chatkách (ve 
vlastních spacích pytlích) v kempu. Kemp je vybaven sociálním 
zařízením včetně sprch s teplou vodou. 

 

   

Nároky: 
Jedná se o rychlejší úzký tok, který zvládají pokročilejší vodáci. 
Vhodné pro děti nad 10 let. 

Stravování: 
Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. 

V sobotu i v neděli je nutné oběd řešit z vlastních zdrojů potravinami, které 
si povezete s sebou v lodi. Lepší je studená svačina a teplé jídlo si dát 
k večeři. Na večeře bude možno zajít do restaurace. Pokud se nechcete 
stravovat v restauraci, doporučujeme s sebou malý vařič a vlastní zásoby.  

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. 

Nástupní místa: Praha, Hradec Králové. 
 
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.
Hradec Králové: sraz účastníků v 19:00 na Riegrově náměstí.
O nástupu v Hradci Královém 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: 

06. Tichá a Divoká Orlice (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 


