
 

                  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. 1650,- 1550,- 600,-

Číslo
vodáckého zájezdu

0181

Vyvážená kombinace Divoké a Tiché Orlice umožňuje strávit dvě noci v jednom kempu na břehu Tiché Orlice. Možnost
vyjet vláčkem do Letohradu a po vodě dojet zpět ocení zejména děti a řidiči.

1. Sraz v Ústí nad Orlicí na tábořišti ve večerních hodinách, ubytování účastníků. 
 
2. Ráno vlakem přejezd do Letohradu a sjezd Tiché Orlice (cca 16 km vodácky nejzajímavějšího úseku WW1–2). 
 
3. Přesun auty do Kostelce nad Orlicí a sjezd Divoké Orlice (cca 18 km) na soutok s Tichou Orlicí, převoz řidičů pro auta a ukončení 
vodáckého zájezdu. 

Program vodáckého zájezdu: 

Cena vodáckého zájezdu zahrnuje: 

Zapůjčení a dopravu lodí, pádel, ubytování na tábořišti a služby průvodce na vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjče-
ného materiálu při plnění stanoveného programu.  

Poznámka: 
Za osobní auto účtujeme příplatek 150,- Kč, který zahrnuje parkovné a 
převoz řidiče pro auto dle programu. 
 
Přesun ČD nebo ČSAD v neděli z Tiché na Divokou Orlici je natolik kompli-
kovaný, že doporučujeme účast s využitím dopravy vlastními auty. 

Ubytování: 
Ubytování je ve vlastních stanech na tábořišti. Tábořiště je vybaveno soci-
álkami. 

  Nároky: 
Tichá a Divoká Orlice jsou úzké meandrující říčky, jsou vhodné pro děti od 
10 let. 

 

Pravidla převozu osobních věcí po dobu jízdy na vodě: 
Ostraha osobních věcí po dobu jízdy na vodě je maximálně 1 hodinu po 
dojezdu organizátora do kempu. 
 

Náš tip: 
Podél Tiché Orlice vede hezky upravená cyklostezka, pokud vlastníte in-line 
brusle, můžete na nich druhý den ráno absolvovat cestu do Letohradu (cca 
13 km). 

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, vezměte si s sebou na večeři např. obvyklé masové 
konzervy, jako přílohu rýži, těstoviny, ovesné vločky, vhodné jsou také po-
lévky v prášku, aj. Bude možno si dokoupit potraviny i nápoje. 

Doprava vlastní. 
 
Ústí nad Orlicí: sraz účastníků po 18 hodině. 
Po příjezdu do Ústí nad Orlicí se držte směr Letohrad, cca 500 m za koncem Ústí nad Orlicí uprostřed dlouhého klesání je odbočka doleva směr kemp. Po 
zpevněné cestě pojedete asi 1 km. Tábořiště je vidět z cesty. 

Naše auto přijíždí do kempu po 18 hodině. Ve 21:00 se koná u našeho auta informační schůzka. Účastníci, kteří plánují přijet až 
v sobotu ráno, musí dorazit do 9:00 hod., aby stihli denní program. 

Souřadnice GPS: N 49° 51.33750', E 14° 42.11137' 

V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.  

Informace k dopravě: 

18. Tichá a Divoká Orlice (vlastní auto)

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 


