
 

                  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

18.7. - 26.7. 9950,- 9550,- 8150,-

Číslo
dovolené na vodě

0411

V Bosně jsme si nemohli nevšimnout vlídně tekoucí říčky Buny, vyvěrající ze skály nedaleko kempu, v němž bydlíme, možnosti příjemné
vyhlídkové jízdy na svižně tekoucí, průzračné Neretvě a romantické pralesní říčce Trebižat nedaleko Mostaru. V tomto místě jsme před
nedávnem pro vás objevili příjemný, slušně vybavený kemp, takže záměr vytvoření nového pohodového rodinného zájezdu byl rázem
na světě. V závěru zájezdu je pak osvědčená chorvatská řeka Zrmanja. V Bosně jsou v dnešní době čtyři kempy splňující evropské stan-
dardy, pro vás jsme zajistili dvě noci v jednom a tři noci v druhém z nich. Také díky tomu, že se nebudete každý den stěhovat na jiné
nocležiště, je tento zájezd vhodný pro rodiny s dětmi.

1. Odjezd ve večerních hodinách z Prahy, noční přejezd přes Ra-
kousko do Slovinska a do Bosny.
2. Seznámení s loděmi, sjezd řeky Uny pod městem Bihač (cca 15 
km WW1–2) – hezký, peřejnatý turistický úsek řeky.
3. Delší přejezd do Mostaru, prohlídka města a ubytování
v kempu (tři noci v jenom kempu).

4.–6. Krátký pěší výlet k pramenům říčky Buny, po obědě (nená-
ročná jízda do náročnosti WW1 cca 15 km) její sjezd na soutok s 
Neretvou. Sjezd romantické  průzračné pralesní říčky Trebižat
(WW1 cca 12 km), sjezd nenáročného úseku Neretvy pod Mosta-
rem (cca 12 km WW1), příjemně proudící průzračná voda, možnost
koupání. Přejezd do kempu k moři nedaleko Zadaru.
7.–9. Sjezd chorvatské řeky Zrmanja (pohádkový kaňon, smarag-
dová voda průhledná do několika metrů, nejvyšší 12 m vodopád). 
Odpočinkovým dnem u moře se rozloučíme. Noční přejezd a v do-
poledních 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 a vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné,
informační materiály, služby organizátora zájezdu. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stano-
veného programu.

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

Ubytování:

Nocujeme ve vlastních stanech v kempech, které jsou na naše poměry
dobře vybaveny a neměly by být problémy s vodou, praním či sprchová-
ním.

 Nároky:
Je to jízda na turistických řekách s řadou přírodních stupňů doplněná o
letní radovánky a koupání. Cesta je vhodná pro děti nad 10 let, pouze však
na lodi s dobrými vodáky.

Doporučené finanční prostředky:

Stačit na vstupné a útratu může v přepočtu 150 EUR na jednu osobu.
Nepotřebujete žádné velké peníze na vstupy. Výše uvedená 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 hospůdku. Náročnější cestovatel musí
zvýšit kapesné úměrně svým potřebám. Vezměte si rezervu pro případ
nouze či nenadálých příhod.

Cena nezahrnuje: Místní poplatky za sjezd řek (Zrmanja 12 EUR v roce
2018).

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). Část 
potravin se vyplatí dokupovat, minimálně pečivo, nápoje, zeleninu a ovoce. 
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. 

Nástupní místa: Beroun, Praha, Brno. 
 
Praha: odjezd ve 17:30 hodin (sraz 17:00 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.
Beroun: sraz 16:00 hodin před vlakovým nádražím (před přistavením v Praze ještě autobus zajíždí pro vlek s loděmi).
Brno: sraz účastníků ve 21:15 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: 

41. Pohodové řeky Balkánu (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 vodácký zájezd odjedeme v odpoledních hodinách z Prahy, noční přejezd vede přes Rakousko do Slovinska a Bosny.

 2. Ráno dojedeme do Bosny k řece Uně, úsek 20 km řeky s náročností WW1–2 nabídne smaragdově čistou vodu, spleť

říčních ostrůvků v hlubokém zalesněném údolí a hlavně příjemné svezení střídající klidné pasáže s drobnými peřejkami, kde o turis-
tu nezakopnete. Svačina z vlastních zásob se bude jistě hodit. Při cestě do kempu je možné zájemce vysadit v Bihači, aby si na-
koupili a nasáli atmosféru muslimské části Bosny (pěšky do kempu cca 3-4 km). Kemp je na bosenské poměry dobře vybaven, 
toalety, sprchy i kryté posezení. Nedaleko se nachází hospůdky s terasami mile zasazenými do spleti ostrůvků řeky Uny, s příjem-
nými cenami. 

 

3. Ráno vstaneme dřív, sbalíme, posnídáme a do 9.00 odjedeme z kempu. Čeká nás delší přejezd do Mostaru (6 hodin), historic-
kého centra Hercegoviny. Prohlídka starého města se světoznámým "Starým" mostem, mešitami s minarety, krámky s ruční výro-
bou a neopomenutelnou zmrzlinou pro děti, na vás zavane atmosférou orientu. Následuje asi půlhodinový přejezd do kempu, kde
strávíme 3 noci. Jedná se o dobře vybavený rodinný kemp s WC, sprchou, pitnou vodou, malým klidným barem a travnatými kurty
na tenis. Večer lze malou procházkou dojít do příjemné hospůdky s pověstnými místními pstruhy a dalšími výbornými pokrmy bal-
kánské kuchyně. V pěším dosahu jsou obchůdky s dlouhou otevírací dobou.

4. Dopoledne nás čeká pěší výlet ke skalnímu vývěru pramene řeky Buny, jednoho z nejvydatnějších v Evropě, starobylý klášter,
pouliční krámky a malebné hospůdky. Zdatnější turisté mohou v případě dostatku času i chuti vyběhnout na nedalekou zříceninu
středověkého hradu (cca 2 hod. z kempu). Odpoledne následuje nenáročná jízda po Buně, 15 km do WW1. Okolí řeky nabízí klid-
nou a uvolněnou atmosféru léta svádějící k lenošení. Řeka je obklopena vesnickými domky se zahrádkami či prázdninovými domy,
vykukujícími mezi bujnou vegetací hojně osídlenou vodním ptactvem. Průzračná voda svádí ke koupání a klidný proud dovolí zku-
šeným zadákům svěřit řízení lodi i háčkům, aby nabrali nové zkušenosti. Náladu jistě nezkazí ani svačinka z vlastních zásob. Návrat
do kempu.

 

 5. Dopoledne přejedeme na říčku Trebižat, přezdívanou říční „safari“ Balkánu. 13 km řeky s náročností WW1-2 je zábavou v 

po-době stupínků, jízků a přírody se zarostlými břehy připomínající pralesy Amazonie. V cíli je možnost občerstvení, přesto vemte sva-
činu s sebou. Během návratu do kempu lze dle zájmu a časových možností udělat zastávku ve středověkém muslimském městečku 
malebně se vinoucím úbočím kopce nad řekou Neretvou. 

 

6. Ráno balení, snídaně a do 9.00 hod. odjezd na řeku Neretvu, hlavní říční tepnu Hercegoviny (svačinu s sebou). Čeká nás 12
km na vodnaté, příjemně tekoucí řece náročnosti WW1, azurová voda a koupání na říčních plážích. Odpoledne následuje delší pře-
jezd do kempu u moře v Chorvatsku (4-5 hodin), kde strávíme poslední dvě noci našeho vodáckého zájezdu. Kemp je dobře vyba-
ven (WC, sprchy, pitná voda) a navíc leží hned u pláže. Nedaleko jsou i hospůdky a obchody.

 

7. Dopoledním přejezdem se dostaneme k řece Zrmanja, poslednímu vrcholu naší vodácké dovolené. Uvidíme místa, která 
Vinne-tou a jeho bílý bratr Old Shatterhand v 60. letech 20. stol. učinili nesmrtelnými. Pohádkový kaňon, smaragdová voda prů-
hledná do několika metrů a tichá zákoutí přírody se střídají s mnoha stupni a peřejkami. Čeká nás i zdolání dvou vodopádů. Vyšší z 
nich (12
m) překonáme pomocí lanovky vlastní výroby, která pomůže s loděmi dolů. Menší vodopád pak nabídne možnost skákání a koupá-
ní (svačinu s sebou). V cíli se po naložení lodí se můžeme občerstvit v některé z místních hospůdek.

 

8. Závěrečný odpočinkový den u moře – koupání, opalování, lenošení a ochutnávání zmrzliny nám na závěr dopřeje i trochu chor-
vatské klasiky. Ti, kteří potřebují další pohyb, si mohou udělat výlet do národního parku Paklenica. Odpoledne zbývá už jen čas na
balení, zhodnocení uplynulých dní a přípravu na noční přejezd domu.

 

9.V ranních hodinách příjezd do Prahy a ukončení vodáckého zájezdu.


