
 

                  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

13.8.-16.8. 1780,- 1680,- 700,-

Číslo
dovolené na vodě

0282

Vltava se postupně zařazuje mezi nejnavštěvovanější řeky v Evropě. Přináší to své klady, zkvalitňují se zde kempy a i další zázemí je na
vyšší úrovni než na jiných řekách. Vodácky atraktivní řeka nabízí řadu památek a pamětihodností v okolí. Kdo tuhle řeku nejel, jako by
ani nebyl vodákem. Velká návštěvnost má však v letním období i své stinné stránky, jako jsou plné a rušné kempy nebo fronty na je-
zech.
Naší průvodci o Vltavě říkají:
Vltava je jistě nejhezčí řeka  u nás.  Díky čisté  peřejnaté  řece,  řadě  většinou sjízdných jezů, dobře vybavený kempům a občerstvení
se dají vydržet i ty fronty na jezech a masy lidí v kempech.

 
1. Na poledne sraz ve Vyšším Brodu (klášter, poštovní muzeum), 
sjezd (cca 12 km) na Rožmberk (hrad a zámek). 
 
2. Z Rožmberka do Českého Krumlova (cca 21,5 km), prohlídka 
města (hrad, záměk, koupání v bazénu). 

 
3. Z Českého Krumlova na Zlatou Korunu (cca 17 km). 
 
4. Ze Zlaté Koruny přes Dívčí Kámen (zřícenina hradu, keltské 
oppidum), dojezd do Boršova (cca 20 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, 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: 
Na Vltavě je mnoho sjízdných jezů, které tím dělají Vltavu velmi zajímavou. 
Začátečníci nebo méně zkušené posádky s porcelánem na lodi by měli 
raději první jezy vynechávat. 

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. 
 
Kemp Pod hrází Vyšší Brod: sraz účastníků ve 12:00 hod. 
Kemp se nachází na konci Vyššího Brodu přímo pod hrází vyrovnávací nádrže. Kemp je na pravém břehu.  Od 12:00 – 13:00 proběhne rozdělování po-
sádek do lodí.  
 

GPS souřadnice: 48°37'26.715"N, 14°18'19.874"E 
V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.  
 

Informace k dopravě: 

28. Léto na Vltavě (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 


