
 

                  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

2.8.-9.8. 7950,- 7650,- 6950,-

Číslo
dovolené na vodě

0371

Ani pro nás neznamená voda jen řeky a dovolená jen jejich sjíždění. Proto vám nabízíme například tento zájezd, kde si
vodu můžete užít hned několika způsoby. Zdatné vodáky zaujmou živější rakouské a italské řeky v nádherných alpských
údolích. Bílá voda ledovcové Drávy je úžasný zážitek už na pohled, údolní uzoučká Fella dá ochutnat zase zcela jiný ráz
podhorské krajiny. Snad každého potěší koupání v čistých jezerech, které v dalším dni vyměníte za možnost ponořit se
do slané vody Jaderského moře.

1. Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
 
2.–3. Sjezd Drávy u Lienzu (řeka patří mezi snadnější rychlé vody). Další 
den jízda na dolním toku Gailu (rychlejší turistická řeka protékající jedním 
z nejkrásnějších korutanských údolí), dvě noci v jednom kempu. 
 
4. - 5. Přejezd do Itálie, sjezd Felly, přítoku Tagliamenta (atraktivní hor-
ská čistá říčka s několika kaskádami), dojezd do kempu (dvě noci). Výlet 
místním autobusem do Grada, koupání. 

6. Sjezd Brenty (jeden z nejnavštěvovanějších úseků italských řek). 
 

 
7. Sjezd řeky Möll (úsek rychlejší řeky pramenící pod Grossglocknerem).

8. Ranní příjezd do Prahy.

Katalogový program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje: 

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

Poznámka: 
Na sjezd používáme nafukovací lodě. V případě objednání typu lodě Pála-
va, je sleva 200 Kč.  

 
 

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:
Je to jízda na rychlejších a chladnějších řekách, pro zájemce i sjezdy úseků
za hranicí WW2. Cesta je vhodná pro děti nad 10 let, pouze však na lodi
s dobrými vodáky. Na zájezd můžete také využít možnosti zapůjčení neo-
prenu a vodácké bundy za akční ceny. Zapůjčení neoprenových kamaší
400 Kč  a vodácké bundy 200 Kč.

Doporučené finanční prostředky: 100 EUR

Stačit na vstupné a útratu může v přepočtu 100 EUR na jednu osobu.
Nepotřebujete žádné velké peníze na vstupy možná tak 30 EUR. Výše uve-
dená suma vám bude stačit, pokud nepočítáte se stravováním
v restauracích, máte jídlo z domova a chcete si koupit nějaké víno, ovoce
nebo čerstvé pečivo. Pak vám vyjdou peníze i na nějakou skromnější hos-
půdku. Náročnější cestovatel musí zvýšit kapesné úměrně svým potřebám.
Vezměte si rezervu pro případ nouze či nenadálých příhod.

Stravování: 
Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady, stra-
vou z domova. 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). Část potravin se vyplatí dokupovat, minimálně pečivo, nápoje, zeleni-
nu a ovoce. Lednička v autobuse není účastníkům k dispozici a nelze sklado-
vání v ní od řidičů požadovat. S sebou se hodí např. obvyklé masové konzer-
vy, jako příloha rýže, těstoviny a vhodné jsou také polévky v prášku aj. 

Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice. 
 
Praha: odjezd v 20:00 hodin (sraz 19:30 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.
Písek: sraz účastníků v 22:30 před vlakovým nádražím.
České Budějovice: sraz 23:00 hodin před vlakovým 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: 

37. Na pobřeží slunné Itálie (Baraky a Pálavy)

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. Odpoledním výjezdem z Prahy nás čeká jedna z nejobvyklejších cest, směrem na naši jižní hranici. Dále pak pojedeme 
Rakouskem až do Korutan, kde se dospíme v příjemném kempu. Má dobré zázemí, WC, sprchy, vlastní bazén, hospůdku s 
barem nebo hřiště na beach volejbal. My zde strávíme 2 noci. 
 
2. V brzkém odpoledni se vydáme na Drávu, řeku hostící každoročně závod extrémních štafet Dolomitenmann. Nás však 
čeká její jednodušší úsek (25 km WW1-2), přesto vodnatý a rychle ubíhající. Cestou uděláme přestávku na občerstvení ze 
svých zásob a plavbu ukončíme nedaleko místa, kde spíme. Zájemci mohou ještě vyrazit do jedné z divokých soutěsek a 
brodit se korytem horského potoka. Večer lze zajít na jídlo do blízké obce, žízeň zaženete přímo v kempu. 
 
3. Ráno odjíždíme jen s vodáckým vybavením a se svačinou přes horské sedlo do údolí Gailu (20 km WW1-2). Krásná alp-
ská řeka, jež se charakterem zcela odlišuje od Drávy. Nacházejí se zde úseky, které již vyžadují určitou zručnost od po-
sádek, nicméně většina toku je spíše klidnější. Během plavby může vaše oko spočinout na Gailských nebo Karnských Alpách, 
které tvoří hraniční hřeben s Itálií. Při přejezdu do kempu je možné dokoupit zásoby v supermarketu. 
 
4. Teprve dnešní den je ve znamení velkého balení. Máme před sebou delší přejezd do italského kempu, proto je dobré vy-
jet do 9:00. Za hranicemi v Itálii (2 hodiny) nás přivítá rychlá Fella, 20 km WW1-2(3). Při pohledu na její, až několik set 
metrů široké koryto, se tají dech. Ovšem v létě se údolím vine jen úzká modrá stužka, obklopená obrovskými oblázkovými 
plážemi, na kterých bude určitě chutnat vlastní svačina. Pravostranná scenérie Dolomit na sebe strhává veškerou pozornost, 
takže ani nevnímáte dálniční tepnu, která se údolím také prodírá. V cíli si ještě dáme lehký canyoningový prostup ke kouzel-
nému vodopádu. Přejezd do dobře vybaveného kempu nedaleko moře (3 hodiny), který je obklopen antickými kulisami při-
lehlého městečka, zařazeného na seznamu UNESCO. Strávíme zde 2 noci. 
 
5. Volný den na vodácké dovolené, který si každý užije po svém. Někdo využije nedalekého Jaderského moře a odjede míst-
ním autobusem na pláže, jiní vyrazí po stopách antické historie města, v čele s bazilikou a den zakončí v pizzerii, či restau-
rantu v sousedství kempu. Nejen rodiny s dětmi jistě rádi využijí chladivé osvěžení bazénu v areálu kempu. 
 
6. Ráno, jen s hydro oblečením a svačinou, se krátce přesuneme do údolí průzračně čisté řeky Brenty, jejíž hladinu v délce
17 km a obtížností WW1-2, zčeříme svými pádly. Za slunečného počasí využijeme několik možností ke koupání, nebo potré-
nujeme na slalomové trati. Po sjezdu je možná prohlídka malebného městečka a dokoupení zásob. Následuje přesun do ra-
kouského do kempu.
 
 

 

7. Po snídani a balení se vydáme na poslední řeku naší vodácké dovolené. Vyjedeme do 9:00 hodin, abychom se po 1,5 ho-
dinové jízdě dostali do nádherného údolí řeky Möll. Tato řeka je zcela jistě důstojnou tečkou za naším vodáckým putová-
ním. Je napájená ledovcem pod Grossglocknerem, střechou našich jižních sousedů. 18 km obtížnosti WW1-2(3) nás proveze
četnými peřejkami s výhledy na vodopády, zemědělské usedlosti či stáda pasoucího se dobytka. Po sbalení věcí vyčkáme na
ukončení povinné přestávky autobusu. Čas je možno vyplnit vařením nebo procházkou do blízké obce, kde je restaurace. Ve
večerních hodinách se vydáme na noční přejezd domů.

 

8. Příjezd do Prahy v ranních hodinách a ukončení vodáckého zájezdu.

37. Na pobřeží slunné Itálie (Baraky a Pálavy)


