
 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

Termín  
dovolené na vodě 

Základní cena v Kč Cena pro děti do 15 let 
v Kč 

Cena pro děti na 
porcelánu v Kč 

Číslo
dovolené na vodě

0251 30.7. - 2.8.   1650,- 1450,- 700,-

Sázava je řekou trampů a vodáků, které sem přiváží pověstný Posázavský pacifik. Je známá spoustou jezů a ty sjízdné
jsou zpestřením vodáckého zážitku. Vyvrcholení představují hlavně peřejky pod Týncem nad Sázavou, které prověří se-
hranost všech posádek.
Sázava je jednou z nejvyhledávanějších řek v Čechách. Čeká nás ze začátku klidný tok s lehkými peřejkami a několika
sjízdnými jezy. Máte děti? Neváhejte a vezměte je s sebou. Pro vás se stane dovolená skutečností, pro děti zážitkem a
radostí, že se naučily samy ovládat loď a spoustu jiných dovedností.

1. Sjezd z Ratají do Sázavy (cca 15 km), prohlídka klášte-

ra.  
 

2. Sjezd ze Sázavy do Zlenic (cca 17km), zříceniny hradů 
Stará Dubá, Hláska. 

 

3. Sjezd ze Zlenic do Týnce nad Sázavou (cca 18 km), zří-

cenina Zbořený Kostelec a ukončení zájezdu. 
 
4. Sjezd nejatraktivnějšího úseku, dojezd do Pikovic (cca 16 
km) a ukončení. 

 

Program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje: 

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

Poznámka: 
Typy lodí se přidělují až na akci. U vícedenních sjezdů mohou ucelené po-
sádky požadovat konkrétní typ lodi za příplatek 50,- Kč. To se nevztahuje 
na lodě Samba, které vám s ohledem na jejich neskladnost a snížení kapa-
city celého zájezdu půjčíme za příplatek 50 Kč/den. Na jeden zájezd může-
me dát pouze 6 lodí tohoto typu. Konkrétní typ lodi požadujte před uzavře-
ním cestovní smlouvy, pokud je konkrétní typ k dispozici, zaznamená vám 
VaTC HONZA, s.r.o. uznání požadovaného typu lodi do požadavků na ces-
tovní smlouvě. 
Přednost při výběru lodě na zájezdu mají účastníci s přihlášeným porcelá-
nem a účastníci s provedenou rezervací konkrétního typu lodi. Stabilnější 
lodě přidělujeme přednostně začátečníkům. Cena nezahrnuje vstupné do 
hradů a zámků. 

Ubytování: 
Nocujeme ve vlastních stanech na vodáckých tábořištích, kde je pouze 
WC a pitná voda. 

  Nároky: 
Sázava je velmi proměnlivá řeka. V případě vyššího stavu vody (v květnu a 
po deštích) může být pro začátečníky i nebezpečná. Náročnost do WW2. 
V letních měsících může na tuto řeku s námi i začátečník, maximálně bude 
loď přes některé jezy ze začátku přenášet. 

 
Pravidla převozu osobních věcí po dobu jízdy na vodě: 

Ostrahu věcí zajišťujeme maximálně 1 hodinu po dojezdu organizátora. Po 
uplynutí této doby VaTC Honza za svěřená zavazadla neručí a nelze 
v případě ztráty či krádeže za ně požadovat náhradu. 

Stravování: 

Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. 

Na večeře bude možno zajít do restaurace. Na obědy je možné zajít, ale 
někdy mohou být restaurace přeplněné. V takovém případě je lepší jíst 
z vlastních zásob. Pokud se nechcete stravovat v restauraci, doporučujeme s 
sebou malý vařič a vlastní zásoby.  

Doprava vlastní. 
 
Rataje nad Sázavou: sraz účastníků v 10:00. 
Na pravém břehu řeky před jezem mezi autokempem a elektrárnou je nástupní místo. Při výstupu z vlaku se účastníci dají doprava a cca 150 m po silnici 
uvidí u řeky parkovat naše auto.  

GPS souřadnice: 49°50'36.677"N, 14°57'10.175"E 

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

Informace k dopravě: 

25. Léto na Sázavě (vlastní doprava)

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 

http://mapy.cz/s/6qRp
mailto:ck@honza-centrum.cz
http://www.honza-centrum.cz/default.aspx

