Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě

09. Horní Berounka
Číslo
vodáckého zájezdu

Termín
vodáckého zájezdu

Základní cena v Kč

Cena pro děti do 15 let
v Kč

Cena pro děti na
porcelánu v Kč

9091

15.6. - 16.6.

1450,-

1250,-

950,-

Pod Plzní se právě zrozená Berounka zařezává do opuštěné, na první pohled ospalé zalesněné krajiny, kterou často probouzí k životu jen rozjařené výkřiky vodáků na řece. Přestože se i Berounka stává mezi začínajícími vodáky stále oblíbenější řekou, ještě pořád se dá na hladině v klidu rozjímat bez čekání ve frontách na jezech.

Program vodáckého zájezdu:
1. Ráno odjezd autobusem z Prahy, přejezd do Plzně, sjezd Berounky k Dolanskému mostu (cca 14 km).
2. Sjezd od Dolanského mostu do Liblína (cca 22 km), prohlídka zříceniny Libštejn, v odpoledních hodinách návrat do Prahy.

Cena vodáckého zájezdu zahrnuje:
Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení lodí, pádel, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, služby průvodce na vodě, ubytování na tábořišti. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.

Stravování:

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

Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady, stravou z domova.
První den je nutné oběd řešit z vlastních zdrojů potravinami, které si povezete s sebou v lodi. Lepší je studená svačina a teplé jídlo si dát k večeři. Na
večeři bude možno zajít do restaurace. Pokud se nechcete stravovat
v restauraci, doporučujeme s sebou malý vařič a vlastní zásoby.

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
Nocujeme ve vlastních stanech nekomfortně na vodáckém tá- (ne však za jízdy). Lednička v autobuse není účastníkům k dispozici a nelze
skladování v ní od řidičů požadovat.
bořišti.

Ubytování:

Nároky:
Berounka je ideální řeka pro začátečníky. Na širším a přehlednějším toku je čas se potrénovat v umění ovládání lodi. Vhodné pro
děti nad 6 let. Sjížděné denní úseky okolo 20 km mohou být pro
méně zdatné jedince již náročnější.

Informace k dopravě:
Nástupní místa: Praha, Beroun.
Praha: odjezd v 8:30 hodin (sraz 8:00 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. 508. Na tuto zastávku přijede autobus.
Beroun: sraz účastníků v 9:00 před vlakovým nádražím.

O nástupu v Berouně informujte, prosím, předem naši kancelář.
V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.
O všech nástupech mimo Prahu musíte uvědomit předem kancelář. Ve všech případech se čeká max. 15 minut po plánovaném odjezdu.

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

