
 

                  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

14.8. - 23.8. 10650,- 9350,- 8950,-

Číslo
dovolené na vodě

0351

Část zájezdu je podobná jako u zájezdu Kaňony a řeky jižní Francie s kaňonem Tarn, ani tentokrát tedy nepřijdete o
sjezd Ardèche, lákající každoročně do Francie vodáky z celé Evropy. Začínat ale budete na průzračné Drôme s malebným
okolím. Po odpočinku u moře se přesunete do voňavé Provence s monumentálním kaňonem Verdon, kde jsou připraveny
pěší trasy jedné z nejzajímavějších turistických oblastí Francie. Na závěr zájezdu vyzkouší vaše vodácké umění divoká
horská říčka Durance s náročností do WW2.

 

1. V odpoledních hodinách (cca 13 hod) odjezd z Prahy, nonstop 
přejezd do Francie. 
2.–3. Dvoudenní sjezd pohodové, malebné čisté řeky Drôme, 
každý den cca 18 km. 
 
4.–5. Přejezd a dvoudenní sjezd 32 km dlouhého úseku světozná-
mé řeky Ardèche (průjezd monumentálním skalním obloukem, 
koupání, noc na tábořišti v pohádkovém kaňonu bez autobusu). 

6. Pobřeží Středozemního moře, Saintes-Maries-de-la-Mer 
(idylické město u moře, známé poutní místo), deltou Rhôny na 
kánoích národním parkem Camargues (cca 7 km). 
7.–8. Dvoudenní návštěva v kaňonu Verdon (nejhlubší v Evropě), 
průchod prostupnou částí kaňonu Verdon – Martelovou stezkou, pro 
děti ježdění na lodích do ústí kaňonu, koupání u jezera Sv. Kříže. 
9. Sjezd řeky Durance (turistický úsek jedné z nejhezčích francouz-
ských řek, WW2) v podhůří francouzských Alp. 
10. V ranních hodinách příjezd do Prahy. 

Katalogový program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje:

Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopravu lodí, pádel, vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné,
informační materiály, služby průvodce na vodě a zapůjčení jednoho padesátilitrového barelu na loď. Cena zahrnuje i pojištění poškození
či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.

Poznámka:
Na sjezd používáme plastové otevřené lodě, nárokovat konkrétní typ lodi je
možné pouze do 30 dní před odjezdem: viz Všeobecné smluvní podmínky.

Ubytování:
Nocujeme ve vlastních stanech. V zahraničí, není-li uvedeno jinak, bu-
dete nocovat v kempech, které jsou na naše poměry dobře vybaveny a
neměly by být problémy s vodou, praním či sprchováním.

  Nároky:
Vhodné pro děti na porcelánu ve věku nad 12 let s dobrými vodáky. Výlet
do kaňonu Verdon je náročnější pěší turistika, která není vhodná pro malé
děti, sjezd řeky Durance není vhodný pro začátečníky, jedná se o studenou
ledovcovou říčku s náročností WW2. Náročnější jsou také přejezdy autobu-
sem do Francie a zpět. Autobus musí urazit 3600 km, což je cca 75 hodin
jízdy autobusem. V několika případech se autobus nedostane až k řece a
lodě se musí kousek poponést. Nikdy není žádný spěch, při vzájemné spo-
lupráci a vodáckém duchu to nikdy nebyl problém. Chceme-li však stihnout
všechny řeky, je pochopitelně program i tak dostatečně nabitý. Sjížděné
úseky nepřekračují 20 km. Až na několik technicky zajímavějších úseků, u
kterých se dá zastavit a místa si prohlédnout, to není obtížná jízda. Na řeku
Durance doporučujeme zapůjčení neoprenu, jedná se o rychlou ledovcovou
řeku, která náročností mírně převyšuje předešlý program. Na zájezd může-
te také využít možnosti zapůjčení neoprenu a vodácké bundy za akční
ceny. Zapůjčení neoprenových kamaší Rafter 400,- Kč a vodácké bundy
200,- Kč.

Upozornění:
Při dvoudenním sjezdu řeky Ardèche nedoprovází skupinu do kaňonu auto-
bus a věci na jednu noc se vezou v lodích v zapůjčeném barelu (jeden 50 l
na loď).
 Pro náročnější doporučujeme do lodi vlastní lodní pytel 40 – 60 l navíc.

Stravování: 
Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. Na 
některé večeře bude možno zajít do restaurace. Obědy budou řešeny dle 
situace. Bude možno si dokoupit potraviny. Řidiči nejsou schopni vzhledem 
k omezené kapacitě úložných prostor pokrýt vaši potřebu nápojů, i když 
mívají obvykle pivo, limonády a vaří i kávu a čaj (ne však za jízdy). Lednička 
v autobuse není účastníkům k dispozici a nelze skladování v ní od řidičů 
požadovat. S sebou se hodí např. obvyklé masové konzervy, jako příloha 
rýže, těstoviny a vhodné jsou také polévky v prášku, aj. 

Doporučené finanční prostředky: 100 - 150 EUR 
Nepotřebujete žádné velké peníze na vstupy, možná tak 20 EUR. Náročnější 
cestovatel musí zvýšit kapesné úměrně svým potřebám. 

Nástupní místa: Brno, Praha, Beroun, Plzeň. (Odjezd z Brna při 6 a více zájemcích, objednat je nutno nejpozději 30 dní před odjezdem.) 
 
Brno: odjezd 9:00 hodin, (sraz 8:30 hodin). Sraz na parkovišti před autobusovým nádražím Zvonařka, do Prahy přijíždíte v 12:00 hodin, zde je přestávka.
Praha: odjezd v 13:00 hodin (sraz 12:30 hodin).
Autobus odjíždí z Prahy ze stanice metra „B – Nové Butovice“. Z metra vyjdete po schodech nahoru na hlavní silnici Bucharova, zde je po pravé straně
autobusová zastávka č. 904 Na tuto zastávku přijede autobus.
Beroun: sraz 13:30 hodin před vlakovým nádražím.
Plzeň: sraz 14:30 hodin na parkovišti za autobusovým nádražím.
 

O všech nástupech mimo Prahu musíte uvědomit předem kancelář. Ve všech případech se čeká max. 15 minut po plánovaném odjezdu.  

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

Informace k dopravě: 

35.  Řeky Provence a kaňon Verdon (kánoe)

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 
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Program dovolené na vodě: 
 
1. Na vodáckou dovolenou odjedeme z Prahy krátce po poledni. Čeká nás dlouhý přejezd přes Německo až téměř na jih 
Francie. 
 
2. V dopoledních hodinách dojedeme k řece Drômě, zopakujeme pravidla splouvání a bezpečnosti a sjedeme její nenáročný 
úsek. 12 km obtížnosti WW 1 se klikatí malebnou přírodou plnou vinic a malých vesniček. Určitě využijeme písečné pláže 
Drômy ke koupání, opalování a drobné svačince z vlastních zásob. Odpoledne nás čeká dojezd do příjemného kempu zasa-
zeného mezi řekou a vinicemi, a odpočinek. Kemp je standardně vybavený sprchami, toaletami a pitnou vodou. Je možné 
zakoupit i víno a my tady strávíme následující dvě noci. 
 
3. Ráno si užijeme poklidnou snídani v trávě a poté vyrazíme na další úsek řeky Drômy s přibližně stejnou délkou a nároč-
ností. Opět nebude chybět koupání, opalování a další letní radovánky. V cíli tohoto úseku nás bude čekat autobus, který nás 
odveze zpět do kempu. 
 
4. Ráno se po balení a snídani přesuneme k řece Ardèche (2 hodiny). Při balení je dobré myslet na to, že nás čeká nocleh 
na Ardèche bez přístupu k autobusu. V malebném, typicky francouzském městečku si doplníme zásoby a vyrazíme vstříc 
krásnému kaňonu řeky s lodí naloženou vybavením na noc v přírodě. 18 km pohodové čisté řeky obtížnosti WW 1-2 vás 
hned na úvod nadchne podjezdem monumentálního skalního oblouku Pont d'Arc. Koupání, opalování a klid budou patřit ke 
koloritu tohoto vodáckého zájezdu. Dnešní tábořiště leží na dně hlubokého nepřístupného kaňonu, přesto je vybaveno spr-
chami, WC a pitnou vodou. Kdo koupil maso, ocení i ohniště s rošty a uhlím pro grilování. 
 
5. Po sbalení se vydáme na druhou část řeky Ardèche. Čeká nás 14 km stejné náročnosti, s koupáním i možnostmi skákání 
ze skal. V cíli bude čekat autobus, který nás převeze do nedalekého kempu (standardně vybaven). V případě dostatku času 
a chuti je možná podvečerní návštěva místního vinaře spojená s ochutnávkou vín. Romantické duše si mohou udělat večerní 
procházku do středověké vesničky vypínající se na skále nad řekou Ardèche. 
 
6. Ráno po balení a snídani se přesuneme na pobřeží Středozemního moře do poutního městečka Saintes-Maries-de-la-
Mer. Cestou nás autobus vysadí i s loděmi v deltě tzv. Malé Rhôny. My se tak dostaneme na území národního parku Camar-
gue a po 7 km náročnosti WW 1 vplujeme až do moře. V této jedinečné rezervaci žije kolem 400 druhů zvířat a budeme-li 
mít štěstí, uvidíme cestou známé camargueské černé býky, bílé koně, volavky, plameňáky a další vodní ptactvo. Ti, kteří si 
budou chtít odpočinout od pádlování, mohou pokračovat autobusem do městečka a užít si celodenní odpočinek na pláži, my 
se k nim po naložení lodí rádi přidáme. Čas bude i na prohlídku městečka s poutním kostelem, nákupy a ochutnávku středo-
mořských dobrot. Odpoledne absolvujeme asi dvouhodinový přejezd do kempu, který disponuje i bazénem a menší restau-
rací. 
 
7. Nejdříve nás čeká přejezd (3 hodiny) ke kaňonu Verdon, který svou hloubkou, více než 700 m, patří k největším v Evro-
pě. Toto úchvatné dílo přírody si projdeme po Martelově stezce, která nás zavede až na samotné dno kaňonu. Rozhodně si s 
sebou nezapomeňte vzít dostatek tekutin, svačinu a plavky, protože i na koupání v průzračné říčce Verdon si cestou najde-
me čas. V cíli našeho 15 km dlouhého výletu nás bude čekat autobus, který nás doveze do dobře vybaveného kempu. 
 
8. Dnes si budeme užívat odpočinek a koupání v jezeře Svatého Kříže, do něhož na samém konci svého stejnojmenného 
kaňonu ústí řeka Verdon. Odpoledne se sbalíme a vydáme na přejezd k alpské řece Durance ležící na okraji národního 
parku Des Écrins. Cestou je, v případě času a zájmu, možné udělat krátkou zastávku na prohlídku městečka Moustiers Sain-
te-Marie proslaveného keramikou faïence a nabízející krásné výhledy na jezero Svatého Kříže. Na konci přejezdu nás čeká 
příjemný, plně vybavený kemp disponující i malým bistrem. 
 
9. Ráno už vše sbalíme na cestu domů a vyrazíme si užít poslední řeku naší vodácké dovolené. 15 km ledově studené, vod-
naté, rychle tekoucí alpské řeky Durance o náročnosti WW2, potěší srdce každého vodáka. V cíli si po naložení uděláme čas 
na odpočinek a jídlo, během kterého můžeme zhodnotit zážitky uplynulých dní. Čeká nás už jen dlouhá cesta domů. 
 
10. V ranních hodinách příjezd do Prahy a ukončení vodácké dovolené. 


