
 

                  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

5.6. - 7.6. 3050,- 2840,- XXX

Číslo
vodáckého zájezdu

0141

Akční víkend na nádherných rakouských řekách. Sjezd horního toku Enže (Enns) obtížnosti WW2–3. Přírodní kaskády, vlny a válečky
rozpumpují váš adrenalin! Pokud vám to vodní živel dovolí, můžete se kochat výhledem na třítisícový Hoher Dachstein na jedné straně
a pohoří Niedere Tauern na straně druhé. Příjemný odpočinek po náročném dni nám poskytne útulný kemp u jezera Putterer. Druhý
den vás čeká Steyr. Pokud vás Enže nechala v klidu, Steyr to určitě napraví. Nasednete pod vodopádem Stromboding a vrhnete se pří-
mo do peřejí, dál pak projíždíte množstvím technických pasáží se zvučnými názvy jako Velký a Malý Magneťák nebo Autobus.

 
1. Odjezd z Prahy v nočních hodinách, přejezd do Rakouska. 
 
2. Sjezd horního toku Enže (WW2–3) v podhůří Dachsteinu. 
 
3. Na závěr sjezd řeky Steyr (do WW3) pod vodopádem Stromboding, v odpoledních hodinách odjezd domů, návrat do Prahy kolem 
23:00. 

Program vodáckého zájezdu: 

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

Poznámka: 
Řeku sjíždíme na dvojmístných nafukovacích lodích. Za příplatek 400 Kč je 
možné si zapůjčit kajak. Prokážete-li dostatečné znalosti na kajaku, bude 
Vám příplatek vrácen.  
 

Ubytování: 
Nocujeme ve vlastních stanech. V Rakousku budete nocovat v kempu, 
který je na naše poměry dobře vybaven a neměly by být problémy 
s vodou, praním či sprchováním. 

 

  Nároky: 
Úseky do náročnosti WW3 jsou na dvojmístných lodích nebo kajaku pouze 
pro zdatnější a zkušenější vodáky. Není vhodné pro děti pod 12 let. 

 

Doporučení:

Vzhledem ke studené vodě je nezbytné mít vlastní nebo zapůjčený neo-
pren. Zapůjčení neoprenových kamaší stojí 200,- Kč na akci, součástí 
neoprenu nejsou neoprenové boty. Dále je možno si za příplatek 150,-
Kč objednat zapůjčení vodácké bundy.
Doporučené finanční prostředky: 50 EUR.
Vezměte si rezervu pro případ nouze či nenadálých příhod.

Stravování: 
Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady, stra-
vou z domova. Na některé večeře bude možno zajít do restaurace. Obědy 
budou řešeny dle situace. Bude možno si dokoupit potraviny. 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, doporu-
čujeme s sebou malý vařič a vlastní zásoby.  

Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice. 
 
Praha: odjezd v 22:30 hodin (sraz 22:00 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.
Písek: sraz účastníků v 24:00 před vlakovým nádražím.
České Budějovice: sraz účastníků v 1:15 na zastávce před vlakovým nádražím.
O nástupu v Písku nebo v Českých Budějovicích 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: 

14. Enže a Steyr (Baraky)

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 


