
 

                  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

25.8. - 30.8. 5850,- 5400,- XXX

Číslo
dovolené na vodě

0451

Rakouské země dokážou nadchnout návštěvníky po všech stránkách. Malebné vesničky, štíty Alp, krásná říční údolí,
pracovitost a pohostinnost lidí jsou hlavní devizy této nádherné země. V zájezdu nabízíme sjíždění na raftech, ale nemu-
síte se bát. Jedná se o pohodové úseky řek, které na raftech zvládnou začátečníci a na Barakách posádky znalé základů
ovládání lodi. Celý čas trávíme v jednom kempu, jehož bazének, hospůdka i produkty farmy jsou příjemným zpestřením.
Jeden den vyrazíme na nenáročnou túru. Možná je také návštěva divoké soutěsky, kde se brodíme proti proudu horské-
ho potoka. Máte-li rádi pohodu a krásnou přírodu, je zájezd určen právě pro vás.

1. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, noční přejezd do Ra-
kouska.
2. Sjezd Drávy, odpolední výlet soutěskou.
3. Výlet autobusem do sedla k jezeru Weissensee a pěší sestup
do údolí.

4. Sjezd dolního toku Gailu (úsek na dolním toku, rychlejší turistic-
ká řeka protékající jedním z nejkrásnějších korutanských údolí).
 
5. Sjezd řeky Möll (16 km, náročnost do WW2), vyhlídky na pohoří
vyšší než 2 700 m, noční přejezd.
 
6. Dopolední příjezd do Prahy.

Katalogový program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje: 
Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopravu lodí, pádel, vest a přileb pro účastníky na kajaku, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, 
služby průvodce na vodě, kempovné. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu. 

Poznámka:
Řeky sjíždíme na nafukovacích lodích. V cestovní smlouvě v Poznámkách
CK nárokujte sjezd na dvojmístné lodi nebo na raftu. V případě zájmu si
můžete na akci objednat (nejpozději 30 dní před odjezdem) zavřenou loď.
Účastníci na kajaku platí příplatek 400 Kč. Prokážete-li dostatečné 
znalosti na kajaku, bude Vám příplatek vrácen. Na zájezd můžete také 
využít mož-nosti zapůjčení neoprenu a vodácké bundy za akční ceny. 
Zapůjčení neoprenových kamaší 400 Kč  a vodácké bundy 200 Kč.

 
Ubytování: 

Nocujeme ve vlastních stanech. V Korutanech budete nocovat v kempu, 
který je na naše poměry dobře vybaven a neměly by být problémy 
s vodou, praním či sprchováním. K relaxaci slouží i bazének nebo beach 
volejbalové hřiště. 

 Nároky: 
Úseky do náročnosti WW2+ jsou na raftu vhodné pro vodáky se základními 
znalostmi, na dvojmístné lodi pak jen pro zdatnější. Na raftu pro děti od 12 
let. 

Doporučené finanční prostředky: 
Na vstupné a útratu může stačit v přepočtu 50 - 100 EUR na jednu oso-
bu. 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. 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). Je zde 
možnost nákupů, sortiment a ceny jsou zde jako u nás. 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: Praha, Písek, České Budějovice. 
 
Praha: odjezd ve 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.
Písek: sraz účastníků v 22:15 hodin před vlakovým nádražím.
České Budějovice: sraz účastníků ve 23:15 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: 

45. Korutany (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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45. Korutany (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 vodácké dovolené:

1. Na vodáckou dovolenou odjíždíme z Prahy v odpoledních hodinách, noční přejezd do Rakouska.

 

 

2. Můžeme se dostatečně vyspat a po snídani vyrazíme na sjezd Drávy. Široká tepna, která díky ledov-
covému přítoku slušně uhání skrze stejnojmenné údolí Drautal. Krásné výhledy na rozeklané Lienzské
Dolomity, strážní hrady ad., nám pomohou zdárně zdolat téměř 30 km WW1-2. Pro zájemce možné ješ-
tě odpoledne vyrazit do nádherné divoké soutěsky. Brodění vodou horského potoka, vysoké skalní stě-
ny a tajemný klid v nás nabudí tu správnou atmosféru na zasloužené pivko v kempu (3-4 hodiny).

 

3. Odpočinkový den na vodácké dovolené. Lze lenošit v kempu u bazénu nebo, a to uděláte lépe, vyjet
autobusem na pěší výlet do sedla k jezeru Weissensee. Méně zdatní turisté si mohou udělat vycházku
kolem nádherného jezera či udělat okruh s využitím lanovky (občerstvení cestou). Hlavní náplní ovšem
bude pěší výlet se skvostnými výhledy na skalní masívy a přilehlá údolí. Cestou jsou dvě občerstvovací
stanice v podobě horských chalup (zastávka se doporučuje), které nám umožní doplnit energii a dostat
se tak až do kempu. Asi 20 km nepředstavuje zdolávání drastických alpských převýšení a zvládnou je i
středně zdatní turisté a vytrvalé děti.

 

4. Vracíme se k vodáckému putování sjezdem dolního toku řeky Gail. Pro unavené nohy z předešlého
dne využijeme autobus, přehoupneme se přes horské sedlo do Gailtalu. Úsek asi 20 km WW1-2, před-
stavuje rychlejší turistickou řeku, protékající krásným korutanským údolím, tentokrát s výhledy na Gail-
ské Alpy, za kterými se už skrývá Itálie. Při přejezdu do kempu je možné zastavit v obchodě na doplně-
ní zásob.

 

5. Nutné vstávat dříve, abychom stihli zabalit a do 9 hod. opustili kemp. Čeká nás asi 1,5 hodiny dlouhý
přejezd přes sedlo do fantastického údolí řeky Möll. Ocitneme se v sevření nejvyšší části rakouských
Alp - Hohen Tauren a vydáme se vstříc peřejkám Möllu, poslední řece našeho vodáckého putování. 18
km WW1-2(3), výhledy na majestátné vrcholy, vodopády, typické dřevěné horské chalupy, upravené
louky či stáda pasoucího se dobytka, ve vás zanechají hřejivé pocity. V cíli zabalíme věci a budeme če-
kat na konec povinné přestávky autobusu. Možnost občerstvení, v nedaleké vesnici také možnost hos-
půdky. Následuje noční přejezd domů.

 

6. V ranních hodinách příjezd do Prahy.


