
 

                  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

0421 16.8.- 24.8. 10950,- 10450,- XXX,-

Volným pokračováním navazujeme na naše indiánské putování po kaňonech a krasových řekách. Přidali jsme další čaro-
krásné řeky. Kromě Chorvatska navštívíme tentokrát i Bosnu, která je prozatím vodáky spíše opomíjena. Užijete si tak
dovolenou s méně turisty a s pestrým místním koloritem. Na samovylévacích lodích budete mít možnost projet di-
vukrásné kaňony s četnými peřejkami a průzračnými tůněmi. Náročnost se pohybuje v rozmezí WW2–3, proto je zájezd
postaven pro zkušenější vodáky, popřípadě pro rodiny se staršími dětmi. Po zajímavých a rychlých sjezdech jistě ocení-
te chvilku odpočinku u jezera i u moře nebo procházku po starobylém Mostaru.

1. Odjezd ve večerních hodinách z Prahy, noční přejezd přes Rakousko a
Slovinsko do Bosny.
2.  Sjezd řeky Uny pod městem Bihač (WW1–3).
3.  Sjezd řeky Vrbas (WW2–3), na níž se v minulých letech konaly raftové
závody mezinárodního kalibru vč. mistrovství Evropy.
4. Turistika nebo koupání v okolí turistického města Jajce, v případě opti-
málního stavu sjezd horního toku Vrbasu s místy WW3, dojezd do kempu.

5. Sjezd kaňonu řeky Neretvy (WW2–3), jedné z nejkrásnějších balkán-
ských řek, odpoledne přejezd do Mostaru a jeho večerní prohlídka.
6. Volný den, návštěva pramene řeky Buny, starobylý klášter, zřícenina hra-
du.
7. Sjezd Trebižatu, pralesní řeky se stupni. Přejezd do kempu u moře.
8.–9. Rozloučíme se splutím řeky Zrmanja (pohádkový kaňon, smaragdo-
vá voda průhledná do několika metrů, nejvyšší 12 m vodopád). Noční pře-
jezd a v dopoledních hodinách příjezd do Prahy.

Katalogový program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje: 

Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení lodí, pádel, vest, přileb, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné, služby organizátora na 
vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu. 

Poznámka: 
Vzhledem k povaze řek je nezbytné mít vlastní nebo zapůjčený neopren. 
Na zájezd můžete také využít možnosti zapůjčení neoprenu a vodácké 
bundy za akční ceny. Zapůjčení neoprenových kamaší 450,- Kč a vodácké 
bundy 200,- Kč.  
 

Ubytování: 
Nocujeme ve vlastních stanech v kempu, který je na naše poměry dobře 
vybaven a neměly by být problémy s vodou, praním či sprchováním. 

 
 Nároky: 

Úseky řek jsou technicky zajímavé a ubíhají ve svižnějším tempu. To jistě 
ocení zkušenější vodáci se zkušenostmi na divoké vodě, s dobrodružnou 
povahou, kterým pomohou samovylévací dvojmístné nafukovací lodě. 
Náročnější je přejezd autobusem tam a návrat zpět do Prahy. 

Doporučené finanční prostředky: 150 EUR 

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 skromnější hos-
půdku. 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). 

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). 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 aj. 

 

 

V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.  

Informace k dopravě: 

42. Divoké řeky Balkánu (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 

Nástupní místa: Beroun, Praha, Brno.
Praha: odjezd ve 16:30 hodin (sraz 16:00 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 15 :30 hodin před vlakovým nádražím.
Brno: sraz účastníků ve 19:30 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.

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


 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

43. Divoké řeky Balkánu (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 

Program dovolené na vodě:

1. Na vodácký zájezd odjedeme v odpoledních hodinách z Prahy, noční přejezd vede přes Rakousko a Slovinsko do Bos-

ny.
 

 

2. Ráno na startu Uny. Přes 20 km WW1–2(3), říční ostrůvky, čistá smaragdová voda, hluboké zalesněné údolí a turisticky 

klidná řeka, bude pro vás hezkým svezením. Při cestě do kempu je možné zájemce vysadit v Bihači, aby si nakoupili a na-

sáli atmosféru muslimské části Bosny (pěšky do kempu cca 3-4 km).

 

3. Ráno brzký odjezd v 8.00. Delší přejezd na řeku Vrbas 20 km WW2–3, na níž se v r. 2009 konaly závody mistrovství svě-
ta v raftingu.Tato skutečnost a tajemně působící hluboko zařezané údolí dávají tušit svižnou, ale bezpečnou vodáckou eta-

pu. Rychlé úseky se střídají s mírnými a vy si tak můžete vychutnat i krásnou krajinu a malebné vesničky v kopcích, které

mají charakter divokého Balkánu. Po naložení přejedeme do kempu u městečka Jajce (1,5-2 hodiny). Moc hezký kemp u je-

zera, WC, sprchy, pitná voda, pivo, tenisové kurty a zábavný minigolf. Večer, dle času, možnost prohlídky malebného histo-
rického města, které prošlo těžkou zkouškou války a nyní kandiduje do seznamů UNESCO.

4. Lehká turistika nebo koupání v okolí Jajce, v případě optimálního vodního stavu krátký přejezd a sjezd horního toku Vr-
basu. Nevinná říčka, která překvapí technickými místy WW3. Průjezd vesnicemi, pro jejichž obyvatele je řeka i zdrojem ob-

živy. Políčka, louky, zalesněné kopce nám zpříjemní asi 17 km plavby. Poté odjezd, po cestě nákup, přejezd do kempu v

údolí Neretvy (3 hodiny). Rozlohou malý, ale útulný kemp, turecké WC, pitná voda, sprchy nejsou, ale doporučujeme neza-
pomenutelné koupání v jezeře při západu nebo svítání slunce. Kempař prodává nápoje včetně piva, nedaleko je restaurace.

 

 5. Ráno odjezd do hor, zkouškou autobusu bude úzká a prudká silnice, vykoupena nádhernými výhledy. Čeká nás vrchol

naší cesty, vodácký výlet kaňonem Neretvy 18 km WW2–3, jedné z nejkrásnějších balkánských řek, fantastické, přírodou 

vytvořené tvary, křišťálová voda a místa, kde se srdíčko rozklepe, nadchnou každého vodáka. Odpoledne přejezd do Mosta-
ru, historického centra Hercegoviny. Prohlídka starého města se světoznámým "Starým" mostem, po té ještě půl hodiny do 

kempu. 2 dny v dobře vybaveném rodinném kempu, WC, sprcha, pitná voda, prodej nápojů, travnaté kurty na tenis. Večer 
možnost dojít do příjemné hospůdky s pověstnými místními pstruhy a dalšími výbornými pokrmy balkánské kuchyně. 

 

6. Volný den na vodácké dovolené - návštěva skalního vývěru pramene řeky Buny - jeden z nejvydatnějších v Evropě, sta-

robylý klášter, místní krámky a hospůdky, možnost drobných nákupů, zájemci v klidu stihnou i výstup na zříceninu hradu

(cca 2 hodiny z kempu), kde jsou nádherné výhledy do okolí.

 

7. Ráno v 8.00 odjezd k řece Trebižat 13 km WW1-2, přezdívanou balkánským "safari". Stupně a peřejky řeky s okolím při-
pomínající prales. Odpoledne delší přejezd do Chorvatska, do kempu u moře (4-5 hodin). WC, sprcha, pitná voda, nedaleko 
hospůdky a obchod.

 

8. Přejezd na řeku Zrmanja. Poslední vrchol našeho vodáckého putování. Uvidímeme místa, která Vinnetou a jeho bratr

Old Shatterhand v 60. letech 20. st. učinili nesmrtelnými. Pohádkový kaňon, smaragdová voda průhledná do několika metrů,
tichá místa se střídají s mnoha stupni a peřejkami. Dva vodopády, vyšší (12 m vysoký) překonáme pomocí lan, druhý vybízí

ke skokům a koupání. V cíli naložíme lodě, naposledy se občerstvíme v místních hospůdkách a po ukončení povinné přestáv-
ky autobusu se plni dojmů vydáme na noční cestu domů.

 

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

mailto:ck@honza-centrum.cz
http://www.honza-centrum.cz/default.aspx

