
 

                  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

25.8. - 30.8. 6550,- 6300 XXX

Číslo
dovolené na vodě

0481

Kdo si chce užít trochu náročnější řeky, ale také poznat romanticky půvabný kus Rakouska a Německa, určitě si vybere tento zájezd.
Kolem krásná příroda, v údolích svižné řeky s obtížností maximálně WW3 (když se na to budete cítit, můžete zkusit i úseky s obtížností
WW4). Velkou výhodou je pobyt po celou dobu v jednom kempu. Na dvojmístných samovylévacích lodích jsou řeky vhodné pouze pro
zkušenější vodáky, kteří již mají nějakou zkušenost se sjezdem divoké vody.
Rozmanitost řek, vysoké hory, nádherné jeskyně a hluboké soutěsky nedaleko Salzburku přímo lákají k poznávání této části Rakouska
a Německa. Nebudeme tedy jen jezdit na řekách, ale i navštěvovat přírodní krásy. Na řekách nás čekají úseky dlouhé 10 až 24 km o
obtížnosti WW1–3, které na Barakách zvládne většina zkušenějších vodáků. Kdo se obtížnějších úseků bude bát, může vyrazit pěšky do
hor. Na zájezd tak může jet i různorodá skupina lidí, každý si vybere podle svých možností a zkušeností. Po celou dobu budeme spát na
stejném místě ve skvěle vybaveném kempu.

1. Odjezd z Prahy ve večerních hodinách, noční přejezd do Ra-
kouska. 
 
2. Na rozjezd sjezd Salzachu (cca 10 km WW1, při vyšším stavu 
vody do ww2+), prohlídka ledové jeskyně, přejezd do kempu a 
ubytování. 

3.–6. Sjezd Saalachu do kempu (cca 24 km, WW1–2), sjezd Kös-
sener Ache do Německa (cca 26 km, WW1–2), pěší výlet dle 
zájmu v okolí Loferu či výstup na některý z vrcholů Loferer Stein-
berge, sjezd Saalachu k hranici s Německem, úseky WW3, celkem 
cca 10 km. Příjezd do Prahy v nočních hodinách. 

Katalogový program dovolené na vodě: 

Cena dovolené na vodě zahrnuje: 

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

Poznámka:
Řeky sjíždíme na nafukovacích lodích. V případě zájmu si můžete na akci
objednat (nejpozději 30 dní před odjezdem) zavřenou loď. Účastníci na
kajaku platí příplatek 400 Kč. Prokážete-li dostatečné znalosti na kajaku,
bude Vám příplatek vrácen. Na zájezd můžete také využít možnosti zapůj-
čení 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, bu-
dete nocovat ve dvou kempech, které jsou na naše poměry dobře vybave-
ny a neměl by být problém s vodou, praním či sprchováním. 

 Nároky: 
Jedná se o náročnější zájezd pro zkušenější vodáky na rychlých Alpských 
řekách. Není vhodné pro děti do 15let. 

Doporučené finanční prostředky: 
Na vstupné a útratu může stačit v přepočtu 100 EUR na jednu osobu. 
Náročnější cestovatel musí zvýšit kapesné úměrně svým potřebám. Vezmě-
te si rezervu pro případ nouze či nenadálých příhod. 

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). 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 aj. 

 

Nástupní místa: Praha, Písek, České Budějovice. 
 
Praha: odjezd ve 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 0:15 hodin před vlakovým nádražím.
České Budějovice: sraz účastníků ve 1:15 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: 

48. Rychlé řeky okolí Loferu (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 dovolené na vodě: 
 

1. Na vodáckou dovolenou odjíždíme z Prahy ve večerních hodinách a noční přejezd do Rakouska nás přivede 
na start řeky Salzach. 
 
 
2. Brzy ráno dorazíme na parkoviště, kde musí autobus povinně stát. My se protáhneme po nepohodlné noci a 
uvaříme snídani. Před splutím Salzachu tu jsou pro zájemce 2 tipy na zajímavé výlety. Nedaleko našeho stano-
viště lze navštívit krásný a velký hrad (cca 12 Eur) tyčící se nad řekou. Zdatnější jedinci se mohou vydat navštívit 
největší ledovou jeskyni na světě. Místní autobus, lanovka a vlastní nohy vás přivedou vysoko nad údolí řeky do 
ráje ledu (dohromady cca 25 Eur). V obou případech nebudete litovat vynaložených peněz. Po návratu si zopaku-
jeme pravidla bezpečnosti a vydáme se vstříc Salzachu. Sjedeme 10 km (WW2), široké, rychle proudící řeky, v 
hlubokém údolí mezi skalními masívy. Odpoledne přejedeme (1 hodina) skrz krásné horské masívy do špičkově 
vybaveného kempu v údolí řeky Saalach. Velkou výhodou je to, že zde bydlíme po celou dobu pobytu. V blíz-
kém městě lze dokoupit zásoby, nebo si zajít na něco dobrého do restaurací. 
 
 
3. Dostatečně se vyspíme a po snídani vyrazíme na sjezd horního Saalachu. Čeká nás 15 km rychle tekoucí ře-
ky, obtížnosti WW 1-2. Během přestávky na oběd (jídlo s sebou) lze pěšky navštívit nádhernou soutěsku. Po vý-
letě mohou méně zdatní účastníci dojít příjemnou procházkou do kempu. Nadšení vodáci a smělí troufalci pak 
pokračují dále po řece, aby si vyzkoušeli i těžší úsek (dle stavu vody až WW 4). Na lodi pak dojedeme do kempu. 
 
 
4. Po dostatečném spánku se autobusem (1 hodina) vydáme na řeku Kössener Ache. Ze začátku se jedná o 
širokou, rychle proudící vodu, ale po občerstvovací zastávce vjedeme do nádherné skalnaté soutěsky, kterou se 
dostaneme až na území Německa. Celkově ujedeme 22 km o obtížnosti WW 1-2. Po návratu do kempu si může-
me ještě udělat kratší pěší výlet do blízké soutěsky. 
 
 
5. Odpočinkový den na vodácké dovolené. Můžete lenošit v kempu, nebo si vybrat zhruba z 5 možností pěších 
výletů podle své výkonnosti a chuti. Nejnáročnější výlet je celodenní, s převýšením 1700 m, kdy se dostaneme k 
vrcholkům okolních hor. Na horské chatě pak vychutnáte zasloužené pivo i překrásné výhledy do údolí. 
 
 
6. Poslední den našeho vodáckého zájezdu, začneme klidným sbalením všech našich věcí. Pěšky se přesuneme 
(1,5 hod.) na start dolního úseku Saalachu. Po cestě můžeme obdivovat známou Ďábelskou soutěsku s vodác-
kými bonbónky o obtížnosti až WW 5 a těšit se na náš klidnější úsek o délce 10 km a obtížností do WW 3. Ten 
určitě prověří vaše vodácké dovednosti a v případě chyby vytrestá studenou koupelí. Po skončení plavby vyrazí-
me ku Praze, kam dorazíme plni zážitků kolem 23:00 hodiny. 


