
 

                  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

19.6. - 21.6. 1590,- 1450,- 600,-

Číslo
vodáckého zájezdu

0221

 
Projedeme se širokým Hornomoravským úvalem, kde přichází meandrující úseky Litovelského Pomoraví. Překvapí vás 
příjemně proudící čistý tok Moravy, který vám poskytne pohodový vodácký zážitek.  

1. Večer sraz v kempu a ubytování. 
 
2. Ráno přejezd auty do Postřelmova a sjezd Moravy do kempu (cca 20 km).  
 
3. Sjezd Moravy do Litovle (cca 20 km).  

Program vodáckého zájezdu: 

Cena vodáckého zájezdu zahrnuje: 

Zapůjčení a dopravu lodí, pádel, ubytování na tábořišti, služby průvodce na vodě, převoz osobních věcí, po dobu jízdy na vodě. Cena 
zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.  

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

Za osobní auto účtujeme příplatek 150,- Kč, který zahrnuje par-
kovné a převoz řidiče pro auto dle programu. 

Ubytování: 
Nocujeme ve vlastních stanech v kempu. 

 

  Nároky: 
Jedná se o méně náročnější WW, kterou zvládne i začátečník. 

 

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 nákla-
dy. 

Na obědy doporučujeme spíše svačiny z vlastních zdrojů, 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 polévky v prášku, aj. Bude možno si dokoupit potraviny i nápo-
je. 

Doprava vlastní. 
 
 sraz účastníků po 18 hodině. 
Kemp se nachází u řeky kousek od obce Třeština směr na Bohuslavice. Je zde odbočka na Vila Háj.  

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 10:00 hod., aby stihli denní program. 

Souřadnice GPS: 49°48'13.608"N, 16°56'24.112"E  
V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.  
 

Informace k dopravě: 

22. Víkend na Moravě (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 


