
 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

Termín  
vodáckého zájezdu 

Základní cena v Kč Cena pro děti do 15 let 
v Kč 

Cena pro děti na
porcelánu v Kč

30.5. - 31.5. 1290,- 990,- 400,-

Číslo
vodáckého zájezdu

0191

 
Okolí řeky Ohře má rozmanitý charakter. U Lokte vstupujeme působivým údolím do jedné z nejnavštěvovanějších oblas-
tí Poohří. Tato krajina, známá zejména peřejí Hubertus s cvičným terénem, se pomalu blíží řece, kterou kdysi táhli loso-
si. 

 
1. Dopoledne sraz účastníků v Lokti u nádraží, sjezd Ohře do Karlových Varů (cca 18 km), ubytování na tábořišti. 
 
2. Sjezd Ohře do Vojkovic (cca 21 km) a ukončení. 
 

Program vodáckého zájezdu: 

Cena vodáckého zájezdu zahrnuje: 

Zapůjčení a dopravu lodí, pádel, ubytování na tábořišti a služby průvodce na vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjče-
ného materiálu při plnění stanoveného programu.  

Poznámka: 
V ceně tohoto zájezdu není doprava účastníků. Za osobní auto účtujeme 
příplatek 150,- Kč, který zahrnuje parkovné a převoz řidiče pro auto dle 
programu. 
 Při nízkém stavu vody si vyhrazujeme právo program upravit. Pojedete-li 
vlastním autem, můžete si auta nechat v Lokti u nádraží a z Vojkovic po 
ukončení akce si pro ně dojet vlakem. 
 

Ubytování: 
Nocujeme ve vlastních stanech v kempu v Karlových Varech. V kempu 
jsou k dispozici sociálky a sprchy s teplou vodou. 

 

  Nároky: 
Jedná se o rychlejší sjezdy, které zvládnou mírně pokročilí vodáci. 

 

Pravidla převozu osobních věcí po dobu jízdy na vodě: 
Ostraha osobních věcí po dobu jízdy na vodě je maximálně 1 hodinu po 
dojezdu organizátora do kempu. 

Stravování: 
Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. 

Na večeři i obědy bude možno zajít do restaurace. Druhý den bude možno 
zajít na oběd do restaurace po dojezdu. Pokud se nechcete stravovat 
v restauraci, vezměte si s sebou na večeři např. obvyklé masové konzervy, 
jako přílohu rýži, těstoviny, ovesné vločky, vhodné jsou také polévky 
v prášku, aj. Při přejezdu řidičů je možno v K. Varech nakoupit. 

Doprava vlastní. 
 
Loket: sraz účastníků v 10:00  před vlakovým nádražím. 
Je zde možnost ponechat zaparkovaná auta. 
10:00 - 11:00 probíhá rozdělování posádek a materiálu. 
 
Souřadnice GPS: N 50° 11.40128', E 12° 45.20243' 

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

Informace k dopravě: 

19. Víkend na Ohři (vlastní doprava)

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 


