Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě

38. Pieninským parkem s kánoí
Číslo
dovolené 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

0381

17.8. - 23.8.

5750,-

5450,-

XXX

Řekneme-li polské řeky, každý vodák si představí peřejky Dunajce na slovensko-polských hranicích, členité údolí
Pieninského národního parku, písčité břehy s borovými lesy nebo dlouhosáhlou rovinatou oblast celé země. Spojením těchto polských řek se slovenskou Oravou vznikl vyvážený, zajímavý zájezd s náročností odpovídající průměrným vodákům; zdatnější ho zvládnou i se staršími dětmi.

Katalogový program dovolené na vodě:
1.–2. Ve večerních hodinách odjezd z Prahy, přejezd na Slovensko, sjezd Oravy podle stavu vody, (cca 15 km, náročnost WW12), večer dojezd do kempu a ubytování 4 noci.
3. Sjezd Popradu na polském území před soutokem s Dunajcem
(cca 18 km, WW1–2 podle stavu vody).
4. Vydáme se na pěší výlet do kopců Pieninského národního
parku, odkud se podíváme na Pieninskou soutěsku z ptačí perspektivy.

5.–6. Sjezd Dunajce Pieninským parkem (cca 22 km, až WW2+)
podle stavu vody, úsek z Polska do Polska. Sjezd Dunajce do soutoku s Popradem (cca 19 km, WW1–2).
7. Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

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 stanoveného programu.

Poznámka:

Stravování:

Na sjezd používáme plastové otevřené lodě, nárokovat konkrétní Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. Na
typ lodi je možné pouze do 30 dní před odjezdem viz Všeobecné některé večeře bude možno zajít do restaurace. Obědy budou řešeny dle
situace. Bude možno si dokoupit potraviny. Řidiči nejsou schopni vzhledem
smluvní podmínky.

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, zeleninu a ovoce.
Ubytování:
Lednička v autobuse není účastníkům k dispozici a nelze skladování v ní od
Nocujeme ve vlastních stanech. V Polsku budete nocovat jednu řidičů požadovat. S sebou se hodí např. obvyklé masové konzervy, jako
noc nekomfortně na vodáckém tábořišti. Další noci budeme trávit v příloha rýže, těstoviny a vhodné jsou také polévky v prášku aj.

kempu, kde při větším množství lidí jsou někdy obtíže se sprchováním, ale je přímo u řeky a tím odpadá nakládání a převoz lodí na
Dunajci.
Nároky:
Je to jízda na rychlejších řekách, v případě většího stavu vody na
Popradu a Dunajci až do WW2+. Cesta je vhodná pro děti nad 10
let, pouze však na lodi s dobrými vodáky. Na zájezd můžete také
využít možnosti zapůjčení neoprenu a vodácké bundy za akční
ceny. Zapůjčení neoprenových kamaší Rafter 400 Kč a vodácké
bundy 200 Kč.
Doporučené finanční prostředky: 100 EUR
V Polsku budou finanční náklady na pobyt zhruba stejně vysoké
jako v České Republice. Doporučená měna je PLZ nebo EUR.

Informace k dopravě:
Nástupní místa: Praha, Brno.
Praha: odjezd v 18:30 hodin (sraz 18:00 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. 508. Na tuto zastávku přijede autobus.
Brno: sraz účastníků ve 21:45 na parkovišti před autobusovým nádražím Zvonařka.
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.
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