
 

                  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

4.7.-12.7. 7650,- 7450,- 6950

Číslo
dovolené na vodě

0391

Polské řeky jsou známé svými písčitými břehy, čistou vodou, která láká ke koupání a nízkým počtem vodáků než u nás. Warta
nenápadně teče rovinatou krajinou, občas se rozvětví do více ramen a prověří vaši volbu ideální proudnice.
     Liswarta, levostranný přítok Warty je o poznání užší a malebnější říčkou, která ale při chvilce nepozornosti může vytrestat
koupelí pod větvemi stromů. Čtyři noci strávíme na jednom tábořišti na břehu Liswarty, kde oceníte ohniště s možností gri-
lování a kryté sezení v případě nepřízně počasí.  Nedaleko je restaurace a v obci samoobsluha, kde můžete pravidelně dopl-
ňovat svoje zásoby. Zájezd zakončíme na malebné Pilici. Jedná se o nenáročné sjezdy v náročností do WW1 s příjemně prou-
dící čistou vodou a jsou vhodné i pro rodiče s dětmi.

1. Odjezd z Prahy ve večerních hodinách, noční přejezd do Polska.
2. Dospávání ve Wasocz Gorny, sjezd Warty z Wasocz Gorny—
Bobrowniky (21 km), ubytování na tábořišti Bobrowniky, odpoledne pro-
cházka rezervací WEZE.
3. Sjezd Warty z Bobrowniky do Kamion (cca 23 km), přejezd na tábo-
řiště a ubytování 4 noci na jednom místě.
4. Sjezd Liswarty z Dankowa do Zawady (12km).
5. Volný den, možnost pěší turistiky v okolí nebo koupání.

 

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:
 V kempech nemůže autobus zajíždět až do kempů, 
proto je lepší balit zavazadla do lépe přenosných batohů. 

 
 

Ubytování:
Nocujeme ve vlastních stanech. První noc je na tábořišti pouze 
s toi-toi bez pitné vody (bude k dispozici v barelech), kemp na 

Liswartě je vybavený sprchami, ohništěm, lednicí a přístřeškem na 
vaření. 

 Nároky:
Je to jízda na klidnějších řekách. Cesta je vhodná pro děti nad 5
let, pouze však na lodi s dobrými vodáky. 

Doporučené finanční prostředky: 50-100 EUR

V Polsku budou finanční náklady na pobyt zhruba stejně vysoké
jako v České Republice. Doporučená měna je PLZ nebo EUR.

Stravování:
Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. Na
Liswartě bude možné zajít do restaurace. Obědy budou řešeny dle situa-
ce. Bude možno si dokoupit při přejezdu z Warty na Liswartu potraviny v 
supermarketu. 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, zeleninu a ovoce. Lednička v auto-
buse není účastníkům k dispozici a nelze skladování v ní od řidičů poža-
dovat. 

Nástupní místa: Praha, Brno. 
 
Praha: odjezd v 20:30 hodin (sraz 20:00 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 ve 23:45 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.  

Informace k dopravě: 

39. Warta a Liswarta s kánoí

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. Sjezd Liswarty do Warty (16 km), úsek ze Zawady do Wasocz Gorny,
návrat zpět na tábořiště.
7. - 8. Dvoudenní sjezd nejmalebnějšího úseku.polské Pilici (WW1, cca
35 km), písčité meandrující říčky, noc na vodáckém tábořišti, druhý večer
noční přejezd do Prahy.
9. V brzkých ranních hodinách návrat do Prahy.




