
 

                  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

9.8.-16.8. 7550,- 7350,- 6550,-

Číslo
dovolené na vodě

0401
Navštívíme Korutany, zelená údolí, rozeklané štíty horských velikánů, na vodě někdy lodě předhánějí cyklis-
ty na okolních cyklostezkách. Třetím rokem cestujeme do útulného kempu v údolí řeky Möll. Bydlíme po
celou dobu na jednom místě, pro nás neznamená dovolená na vodě jen jen sjíždění řek. Nabízíme vyvážený
zájezd, kde si dovolenou můžete užít hned několika způsoby. Zdatné vodáky zaujmou živější rakouské řeky
v nádherných alpských údolích. Bílá voda ledovcové Drávy je úžasný zážitek už na pohled, úzký Möll či rych-
lý tok Enže nabídne zase spoustu vodácké zábavy, milým zpestřením  italská Fella.

 

Katalogový program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje: 

Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopravu lodí, pádel a vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné, 
informační materiály a služby průvodce na vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanove-
ného programu. 

Poznámka: 
Na sjezd používáme nafukovací lodě. V případě objednání typu lodě Pála-
va, je sleva 200 Kč.  

 
 

Ubytování:
Nocujeme ve vlastních stanech. V zahraničí, není-li uvedeno jinak, bu-
dete nocovat v kempech, které jsou na naše poměry dobře vybaveny a
neměly by být problémy s vodou, praním či sprchováním.

 Nároky:
Je to jízda na rychlejších a chladnějších řekách, pro zájemce i sjezdy úseků
za hranicí WW2. Cesta je vhodná pro děti nad 10 let, pouze však na lodi
s dobrými vodáky. Na zájezd můžete také využít možnosti zapůjčení neo-
prenu a vodácké bundy za akční ceny. Zapůjčení neoprenových kamaší
400 Kč a vodácké bundy 200 Kč.

Doporučené finanční prostředky: 100 EUR

Stačit na vstupné a útratu může v přepočtu 100 EUR na jednu osobu.
Nepotřebujete žádné velké peníze na vstupy možná tak 30 EUR. Výše uve-
dená 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.

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). Část potravin se vyplatí dokupovat, minimálně pečivo, nápoje, zeleni-
nu a ovoce. Lednička v autobuse není účastníkům k dispozici a nelze sklado-
vání v ní od řidičů požadovat. S sebou se hodí např. obvyklé masové konzer-
vy, jako příloha rýže, těstoviny a vhodné jsou také polévky v prášku aj. 

Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice. 
 
Praha: odjezd v 22:30 hodin (sraz 22:00 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 22:30 před vlakovým nádražím.
České Budějovice: sraz 24:00 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: 

40. Prázdniny v údolí řeky Möll (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 

1. Odjezd z Prahy v nočních hodinách, přejezd do Rakouska.
2. Sjezd Enže, rychlejší turistická řeka protékající jedním z 
nejkrásnějších rakouských údolí, přejezd do kempu. Pět nocí v 
jednom kempu.
3. Sjezd Drávy nebo Gailu u Lienzu (řeky patří mezi 
snadnější rychlé vody).
4. Přejezd do Itálie, sjezd řeky Felly.
5. Volný den, možná turistika v okolí.

6.–7. Sjezd dvou úseků řeky Möll (úsek rychlejší řeky 
pramenící pod Grossglocknerem).
8. Návrat do Prahy v dopoledních hodinách.


