
 

                  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

23.5. - 24.5. 990,- 850,- 400,-

Číslo
vodáckého zájezdu

0201

 
Ploučnice vás rozhodně nenadchne peřejemi, sjízdnými jezy a hospůdkami u vody. Avšak pokud vás už otravují známé 
řeky s davy vodáků a láká liduprázdná divočina, je to ta pravá řeka pro vás. 

 
1. Ráno sraz v oblasti Mimoně, sjezd Ploučnice cca 16 km. 
 
2. Sjezd Ploučnice opuštěným údolím z Hradčan (12 km) a ukončení. 
 

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: 
Při nízkém stavu vody si vyhrazujeme právo program upravit. Za 
příplatek 150,- Kč si můžete objednat každodenní přepravu řidiče 
pro auto. 

Přesun ČD nebo ČSAD kolem Ploučnice je natolik komplikovaný, že 
doporučujeme účast s využitím dopravy vlastními auty. 

Ubytování: 
Nocujeme ve vlastních stanech na vodáckém tábořišti. K dispo-
zici jsou i sociálky.  

  Nároky: 
Ploučnice je i není náročná. Z vodáckého hlediska náročnost vody 
do WW1 je vhodná i pro začínající vodáky. Na Ploučnici vás však 
čeká řada uzoučkých průjezdů, padlých stromů a další záludnosti. 
K úspěšnému sjezdu to chce snášenlivou a sehranou posádku, jen 
taková posádka si opravdu vychutná všechny tyto záludnosti a 
neskončí rozhádaná na jednom z mnoha ostrůvků. Naštěstí zde 
není hloubka, vody je převážně do pasu, a tak hrozí jen několik 
vykoupání. 

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

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

První den je možno zajít na oběd i večeři do restaurace. V případě zájmu lze 
jet na večeři do Mimoně. Druhý den bude nutné oběd řešit z vlastních zdrojů 
potravinami, které si povezete s sebou v lodi. Lepší je studená svačina a 
teplé jídlo si dát doma k večeři. Pokud se nechcete stravovat v restauraci, 
doporučujeme s sebou malý vařič a vlastní zásoby. V kempu je kiosek.  

Doprava vlastní. 
 
Noviny pod Ralskem: sraz účastníků v 10:00 na cestě nad Průrvou na Ploučnici. 
Auty od Mimoně, cca 4 km do Novin pod Ralskem. Projet obcí až na konec, odbočit vpravo hustý lesík a na jeho konci doleva přes Ploučnici, po cca 100 m 
od mostu je cesta odbočující doprava k vodě (cca 100 m) kde je nad průrvou plácek na skládání lodí a sraz skupiny. 
10:15 - 11:00 probíhá přesun aut na konec denní etapy. 
 
Souřadnice GPS: N 50° 41.34885', E 14° 45.81253' 

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

Informace k dopravě: 

20. Víkend na Ploučnici u Mimoně (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 


