Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě

21. Otava (vlastní doprava)
Číslo
vodáckého zájezdu

Termín
vodáckého zájezdu

0212

26.6. - 28.6.

Základní cena v Kč

1390,-

Cena pro děti do 15 let
v Kč

Cena pro děti na
porcelánu v Kč

1290,-

600,-

Otava ze Sušice kolem Rabí příjemně proudí. Tábořiště ve Velkých Hydčicích, které patří mezi útulná, klidnější vodácká
místa, i možnost přesunout se v sobotu ráno vláčkem do Sušice bez nutnosti použití aut – to všechno jsou veliké klady,
pro které tuto dovolenou na vodě doporučujeme. Vodácký zájezd je vhodný pro rodiny s dětmi.

Program vodáckého zájezdu:
1. Večer sraz ve Velkých Hydčicích na tábořišti a ubytování účastníků.
2. Dopoledne přejezd skupiny vlakem do Sušice. Sjezd Otavy přes Rabí (zřícenina hradu) do Velkých Hydčic.
3. Dopoledne převoz aut do Katovic, návrat řidičů, sjezd Otavy přes Horažďovice, ukončení sjezdu v Katovicích v cca 15:30.

Cena vodáckého zájezdu zahrnuje:
Zapůjčení a dopravu lodí, pádel, ubytování na tábořišti, jízdenku na vlak a služby průvodce na vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození
či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.

Poznámka:
Při nízkém stavu vody si vyhrazujeme právo program upravit.

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

Za osobní auto účtujeme příplatek 150,- Kč, který zahrnuje parkovné a převoz řidiče pro auto dle programu.
Na obědy i večeře bude možno zajít do restaurace. Pokud se nechcete stravovat v restauraci, vezměte si s sebou na večeři např.
Odjezd vlaku z V. Hydčic do Sušice je v 11:26.
obvyklé masové konzervy, jako přílohu rýži, těstoviny, ovesné vločky, vhodné jsou také polévky v prášku, aj. Bude možno si dokoupit
Ubytování:
potraviny i nápoje.
Nocujeme ve vlastních stanech nekomfortně na vodáckých tábořištích.

Nároky:
Jedná se o méně náročnější WW, kterou zvládne i začátečník.

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.

Informace k dopravě:
Doprava vlastní.
Velké Hydčice: sraz účastníků po 18 hodině.
V Horažďovicích u benzínové pumpy před přejezdem pojedete směr Velké Hydčice. Tábořiště je na pravém břehu řeky u fotbalového hřiště.

Naše auto přijíždí do kempu po 18 hodině. Ve 21:00 se koná u našeho auta informační schůzka. Účastníci, kteří plánují přijet až
v sobotu ráno, musí dorazit do 10:00 hod., aby stihli denní program.
Souřadnice GPS: 49°18'6.323"N, 13°40'3.222"E
V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.
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