
 

                  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

6.8.-9.8.   1590,- 1490,- 700,-

Číslo
dovolené na vodě

0271

Široká a mírná řeka vzniká soutokem Radbuzy a Mže v Plzni. Nejsou zde žádné dravé peřeje, ale pohoda a klid, střídá se jeden hrad za
druhým, většinou se pluje hlubokým údolím ve stínu lesa. Voda si klidně teče téměř nedotčenou krajinou, až se nechce věřit, že jsme v
hustě obydlených středních Čechách.
Marek Petruš k Berounce napsal: Občas vyměním divokou vodu a hory za nádherné okolí Berounky. Klidná řeka přímo vybízí ke hrám a
k prvnímu seznámení se s vodáckou turistikou. Během několika dnů se „nováčci“ naučí ovládat loď, „číst“ vodu a možná nebezpečí na
vodě. Nebudou se jezdit dlouhé a únavné úseky (max. 20 km) a navštívíme hrady a jiná zajímavá místa v okolí (Krašov, Křivoklát aj.).

1. Na poledne sraz na tábořišti u Dolanského mostu a sjezd Be-
rounky do Plané (cca 12 km). 
 
2. Z Plané do Liblína (cca 10,5 km), prohlídka Libštejna. 
 
3. Sjezd z Liblína na Zvíkovec (cca 20 km), zřícenina hradu Kra-
šov. 

4. Ze Zvíkovce do Roztok u Křivoklátu (cca 17 km), zřícenina 
hradu Týřov. 
 
 

Program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje: 

Zapůjčení a dopravu lodí, pádel, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, ubytování 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 jsou 
sprchy, WC a pitná voda. 

  Nároky: 
Berounka není nijak technicky obtížná řeka. Odpovídají tomu i denní úseky, 
které se pohybují kolem 20 km a méně. Takový sjezd není náročný a 
zvládne jej i začátečník. V případě malé a střední vody máte možnost sjíž-
dět jednotlivé úseky s naším průvodcem nebo se můžete rozhodnout jaký-
koliv den pro individuální sjezd. 

 
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. Mezi Chrástem a Zvíkovcem je třeba 
počítat pouze s kiosky s rychlým občerstvením. 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. 
 
Tábořiště Dolanský most: sraz účastníků ve 12:00 hod. 
V 12:00 – 12:30 proběhne rozdělování posádek do lodí. 
Do Chrástu u Plzně se dostanete nejlépe vlakem. Z nádraží se vydáte po silnici směrem na Dolany. Na konci Chrástu za fotbalovým hřištěm odbočit do-
prava a pak doleva na turistickou stezku, které vede přes pole přímo do kempu cca 1600 m. 

GPS souřadnice: 49°47'54.305"N, 13°28'10.212"E  

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

Informace k dopravě: 

27. Léto na Berounce (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 


