
 

                  Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě 

Termín  
vodáckého výletu 

Základní cena 
v Kč 

Cena pro dítě 
do 15 ti let 

Číslo  Cena za dítě na porcelánu
vodáckého výletu

0231 16.7. - 19.7. 1680,- 1580,- 700,-

Okolí Ohře má rozmanitý charakter. Krásy okolí jako jsou Svatošské skály, nebo peřeje Hubertus střídají i
nechvalně známé jezy jako jsou Tuhnice a Radošov, zde je vždy dobré dbát zvýšené opatrnosti.

 

 

Cena dovolené na vodě zahrnuje:

Zapůjčení a dopravu lodí, pádel, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, ubytování na tábořištích, služby průvodce na vodě. Ce-

na zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.

Poznámka:

Typy lodí se přidělují až na akci. U vícedenních sjezdů mohou ucelené po-
sádky požadovat konkrétní typ lodi za příplatek 50,- Kč. To se nevztahuje
na lodě Samba, které vám s ohledem na jejich neskladnost a snížení kapaci-
ty celého zájezdu půjčíme za příplatek 50 Kč/den. Na jeden zájezd můžeme

dát pouze 6 lodí tohoto typu. Konkrétní typ lodi požadujte před uzavře-ním
cestovní smlouvy, pokud je konkrétní typ k dispozici, zaznamená vám VaTC
HONZA, s.r.o. uznání požadovaného typu lodi do požadavků na cestovní
smlouvě.

Přednost při výběru lodě na zájezdu mají účastníci s přihlášeným porcelá-
nem a účastníci s provedenou rezervací konkrétního typu lodi. Stabilnější 
lodě přidělujeme přednostně začátečníkům. Cena nezahrnuje vstupné do 
hradů a zámků.

Ubytování:

Nocujeme ve vlastních stanech na vodáckých tábořištích.

  Nároky:

Jedná se o méně náročnou WW, řeka je široká, ale množství peřejek, dává
tušit, že leckterý začátečník by mohl okusit teplotu vody.

 
Pravidla převozu osobních věcí po dobu jízdy na vodě: 

Ostrahu věcí zajišťujeme maximálně 1 hodinu po dojezdu organizátora. Po 
uplynutí této doby VaTC Honza za svěřená zavazadla neručí a nelze 

v případě ztráty či krádeže za ně požadovat náhradu. 

Stravování: 

Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady. 

Na večeře bude možno zajít do restaurace. Na obědy je možné zajít, ale 
někdy mohou být restaurace přeplněné.  

Doprava vlastní. 
 
Kemp v Kynšperku nad Ohří: Sraz účastníků v 11:00 v kempu a zahájení ak-

ce. GPS: 50°7'32.837"N, 12°31'44.371"E
 
V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.  
 

Informace k dopravě: 

23. Léto 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 

Podpis přihlašovatele:   ……………………………. 

1. Sraz v 11.00 v kempu v Kynšperku nad Ohří a 

sjezd do Sokolova a ubytování ( cca 15 km).

3. Z Lokte sjezd Ohře přes Svatošské skály do Karlových Va-

rů (cca 14 km) a ubytování.

 

4. Sjezd z Karlových varů do kempu v Radošově (cca 17 

km)

Program dovolené na vodě: 

2. Sjezd Ohře ze Sokolova do Lokte (cca 13 km) a uby-

tování v kempu. 

http://mapy.cz/s/9Dk9
mailto:ck@honza-centrum.cz
http://www.honza-centrum.cz/default.aspx

