
 

                  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

16.8. - 23.8. 8850,- 7950,- XXX

Číslo
dovolené na vodě

0461

Švýcarská čokoláda, švýcarský sýr, švýcarské víno aj. – to vše jsou delikátní záležitosti této krásné země. My nabízíme ještě jednu la-
hůdku, švýcarské řeky, kterých je zde nesčetné množství všech obtížností. Vybrali jsme pro vás ty, které můžete zvládnout a přitom se
kochat nádhernou horskou krajinou.
Meloun a Radek o Švýcarsku napsali:
Hory, lesy, ledovce, jezera a bystré řeky, vše čisté, opečovávané pracovitými lidmi, kteří mají ke své přírodě vztah a dovedou si jí vážit.
Navštívíme kanton Graubünden ve východním Švýcarsku, abychom se ponořili do nádherných údolí pod velikány Alp. Tudy, po řekách,
podél nichž vedly stezky starých Rétů, se vydáme i my. Sjedeme řeky s obtížností do WW3, které prověří i vodácké nadšence. Je nutné
umět ovládat loď v rychlém proudu s technickými pasážemi, proto zájezd není určen pro začátečníky a děti do 15 let. Pobyt v příjem-
ných, dobře vybavených kempech a také výlety do hor uspokojí všechny romantické duše.

1. Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy, noční přejezd přes Německo 
do Švýcarska. Nocleh v autobuse. 
2. Sjezd řeky Vorderrhein – jedné ze dvou hlavních zdrojnic Rýna 
(Rhein), 23,5 km WW2–3 skrz tzv. „Grand Canyon“ Švýcarska, za příznivé-
ho stavu s jejím přítokem Glennerem WW2-3(4), ubytování v kempu.  
3. Sjezd řeky Albula – ledovcové řeky protékající nádherným alpským 
údolím a vlévající se do Hinterrheinu, cca 5 km WW2–3(4), podle stavu 
vody. Přejezd do kempu v Engadinu, tři noci v jednom kempu.  

4. Odpočinkový den nebo výlet do hor – výlet nádherně zatesaným kaňo-
nem v pohoří Sasvenna Gruppe. 
 
5. Sjezd švýcarské části Innu u Scuolu 9 km WW2–3(4).  
 
6.- 8. Přejezd do Rakouska, sjezd Sanny WW2-3(4). Výlet do hor - Ötztal 
nebo Pitztal, noční přejezd, příjezd do Prahy v ranních hodinách. 

Katalogový program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje:

Dopravu autobusem s vlekem na lodě, ubytování v kempu, zapůjčení a dopravu lodí, pádla, vesty, přilby, převoz osobních věcí po dobu
jízdy na vodě, informační materiály a služby organizátora na vodě. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu
při plnění stanoveného programu.

Poznámka:
Řeku sjíždíme na dvojmístných nafukovacích lodích. Účastníci na kajaku
platí příplatek 400 Kč. Prokážete-li dostatečné znalosti na kajaku, 
bude Vám příplatek vrácen. Na zájezd můžete také využít možnosti 
zapůjčení neoprenu a vodácké bundy za akční ceny. Zapůjčení 
neoprenových kamaší 400 Kč a vodácké bundy 200 Kč                 .

 
 

Ubytování: 
Nocujeme ve vlastních stanech. V zahraničí, není-li uvedeno jinak, budete 
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 řekách, v případě vyššího stavu vody až do WW3. 
Cesta je vhodná pro děti nad 12 let, ale pouze na lodi s dobrými vodáky. 

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 20 EUR. Náročněj-
ší cestovatel musí zvýšit kapesné úměrně svým potřebám. 

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, Beroun, Plzeň. 
 
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.
Beroun: sraz účastníků v 21:15 hodin na parkovišti před vlakovým nádražím.
Plzeň: sraz účastníků ve 22:30 hodin na parkovišti za autobusovým 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: 

46. Švýcarské delikatesy (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 
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Program vodáckého zájezdu: 

1. Na vodácký zájezd odjedeme odpolednem z Prahy, případně nabereme další na cestě k Rozvadovu. Nočním pře-
jezdem přes Německo, dojedeme ráno do švýcarského kantonu Graubünden, ke břehu řekyVorderrhein. 

2. Autobus povinně stojí. My necháme dospat zkroucená těla a uvaříme snídani. Naše stanoviště nic neposkytuje, ale 
je možné si dojít 1 km do městečka, pro dokoupení zásob, využití veřejného WC apod. Následuje instruktáž, neboť 
opakovat pravidla u švýcarských řek se určitě vyplatí. Vorderrhein je jednou ze dvou hlavních zdrojnic Rýna 
(Rhein), vydáme se na první vodácké putování, 23,5 km dlouhou trasu WW2–3, která nás zavede do tzv. švýcarské-
ho „Grand Canyon“, úchvatné to dílo přírody. Sjezd ukončíme nedaleko soutoku s bratrem Hinterrheinem, naložíme a 
přesuneme se do kempu. Cestou bude možné nakoupit zásoby. Kemp je čistý, dobře vybaven, pitná voda, sprcha, 
malá společenská místnost. V okolí lesní cestičky na procházku podél řeky. 

3. Ráno po snídani určíme náš další vodácký výlet, dle aktuálního vodního stavu řek. Ovšem obě varianty rozbuší 
srdce vodáckých nadšenců, vše umocněno horskými scenériemi. Zde se prokáže, kdo se co naučil z vodácké abece-
dy. Úzké a kamenité koryto, technické pasáže a rychlý proud, nedovolí posádce usínat na vavřínech. Nemusíte se 
však bát, vše zvládnete a my se postaráme o vaše zážitky i bezpečnost. Možné je sjet dolní tok Glenneru, přítok 
Vorderrheinu (případně 2x), 5 km WW2–3(4), nebo řeku Albulu – protékající nádherným údolím a vlévající se do 
Hinterrheinu, cca 5 km WW2–3(4), vše podle stavu vody. Pak necháme pracovat náš autobus, aby překonal výše než 
2000 m položené sedlo a převezl nás do nádherného údolí řeky Inn (až 4 hodiny). Strávíme tři noci v jednom kempu 
na břehu řeky. Bazén, trampolína či vlastní restaurace jsou zajisté jeho přednosti. 

4. Vodácky volný den - můžete lenošit u bazénu v kempu, jít do městečka či na výlet do hor. Lze vybrat více variant, 
co do délky a obtížnosti. Každopádně se budou hodit dobré boty a oblečení, neztratí se ani trekové hůlky. Nádherně 
zatesaný kaňon v pohoří Sasvenna Gruppe, nebo lehčí výlet za pomocí lanovky vás rozhodně nezklamou. Opravdo-
ví horalové by měli vyrazit již kolem 5.30 ráno, krásně se jde v chladu a lze dosáhnout i kóty nad 3000 m. 

5. Po náročném výletě lze chrupkat o trochu déle. I tak stihneme další vodáckou etapu švýcarské části řeky Inn, cca 
9 km svižného proudu WW2–3(4), nás proveze krásným údolím s výhledy na 3000 m vysoké vrcholy Švýcarského 
národního parku. Po sjezdu se přesuneme do malebného městečka Scuol, kde určitě nelze vynechat poslední mož-
nost nákupu ve Švýcarsku. Čokolády, sýry, vína aj., udělají radost vám i vašim blízkým, s jejichž výběrem vám rádi 
pomůžeme (myslete na zásoby na poslední vodáckou etapu a zásoby do autobusu). Do košíku se hodí i nějaká ta 
klobáska, neboť náš kemp zapůjčuje grilovací rošty, a tak můžeme zakončit poslední večer hezky u ohně. 

6. Přejezd do Rakouska, sjezd Sanny WW2 - WW3(4).  

7. Výlet do hor - Otztal nebo Pitztal a noční přejezd.  

8. Příjezd do Prahy v ranních hodinách. 


