
 

                  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

0361 3.7.-11.7 12850,- 11350,- XXX

Hodně lidí sní o extrémních výtvorech přírody. Fascinujícím zážitkem je návštěva kaňonu řeky Tara, který je nejhlubším v   Evropě
a  jedním z  nejhlubších na světě. Přivítá vás Černá Hora, malá balkánská země, plná vysokých hor, zelených luk s koberci pestrobarev-
ných květin a hluboko zaříznutých kaňonů s průzračnými řekami. Dvě z nich budeme mít možnost poznat při našem putování. Po roz

jezdu na řece Lim, bystré a plné peřejek, navštívíme vápencový kaňon řeky Tara, který má průměrnou hloubku 1 100 m, a v některých
místech je hluboký až 1 300 m. Budeme míjet skalní stěny, ve kterých se nachází velké množství jeskyní a vyvěraček. Podjedeme  i uni-
kátní most postavený v roce 1937, který Taru překlenuje. Zájezd svou náročností do WW3, podle stavu vody, je vhodný pro zkušenější
vodáky, případně alespoň pro posádku se zkušeným zadákem. Řeka Tara je učiněným rájem, obdivovat můžete i 6 km dlouhý neosídle-

ný kaňon, jehož dolní tok s křišťálově čistou vodou je sjízdný po celý rok.

1.–2. Odjezd z Prahy přes Maďarsko a Srbsko, do Černé
Hory, dojezd do kempu a ubytování (dvě noci v jednom
kempu).
3.–4. Dvoudenní sjezd řeky řeky Lim, v podhůří Komovi

(cca 15–17 km), náročnost WW1–WW3.
5. Výlet do pohoří  NP Durmitor, s výhledy na štíty Čer-
né Hory a Savin Kuk.

Katalogový program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje:

Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopravu lodí, pádel a vest a příleb, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, uby-
tování, poplatek za Taru, služby organizátora zájezdu. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění 
stanoveného programu.

Poznámka:
Řeku sjíždíte na dvoumístných samovylévacích, nafukovacích lodích. Cena
nezahrnuje polopenzi v kaňonu Tary, kterou si je možno na místě přikoupit. 

Vzhledem k náročnosti je nezbytné mít neopren a vodáckou bundu. Zapůj-

čení neoprenových kamaší stojí na zájezd 450,- a vodácká bunda je za pří-
platek 200,-. Neoprenové boty nepůjčujeme.
 

Ubytování:

Nocujeme v kempu ve vlastních stanech, v kaňonu Tary pod střechou 
(chatky, penzion. Některé balkánské kempy nemají k dispozici sprchu, do-

poručujeme tedy vzít vlhčené ubrousky k zajištění základní hygieny.

 Nároky:
Je to jízda na rychlejších řekách, v případě vyššího stavu vody až 
WW3.
Cesta je vhodná pro děti nad 12 let, ale pouze na lodi s dobrým vodákem.

Doporučené finanční prostředky:

Jako kapesné může stačit v přepočtu 100 EUR na jednu osobu. Nepo-

třebujete žádné velké peníze na vstupy, možná tak 20 EUR. Náročnější 
cestovatel musí zvýšit kapesné úměrně svým potřebám.
Ve většině kempů i v kaňonu Tary je ale možné zakoupit večeři, případně 

snídani. Cena 1 jídla je cca 10 EUR.  

Stravování :
Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. Na
některé večeře či snídaně 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 po-
třebu nápojů. Část potravin se vyplatí dokupovat, minimálně pečivo, ná-
poje, zeleninu a ovoce. S sebou se hodí např. obvyklé masové 

konzervy, jako příloha rýže, těstoviny a vhodné jsou také polévky v prášku.

Nástupní místa: Praha, Brno  
 

Praha: odjezd ve 15:30  hodin (sraz 15:00 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.

Brno: sraz účastníků v 18:00 odjezd 18:30 hod. Sraz na parkovišti před autobusovým nádražím Zvonařka.

O všech nástupech mimo Brno 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: 

36. Černá Hora s kaňonem Tary (Baraky) 

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 

6.–8. Sjezd řeky Tara (WW I–III), cca 70ti kilometrový ka-

ňon. Kaňon je zapsán na seznamu světového dědictví 
UNESCO. Pro větší pohodlí budeme nocovat všichni pod 
střechou. Do cíle dojíždíme již po řece Drině, naložení
lodí a odjezd přes Srbsko a Maďarsko, noční přejezd.

9. Dojezd do Prahy v odpoledních hodinách.

http://mapy.cz/s/2TLx
mailto:ck@honza-centrum.cz
http://www.honza-centrum.cz/default.aspx

