Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě

44. Rumunské řeky (Baraky a Pálavy)
Číslo
dovolené na vodě

Termín
dovolené na vodě

9441

29.6. - 7.7.

Základní cena v Kč

9350,-

Cena pro děti do 15 let
v Kč

Cena pro děti na
porcelánu v Kč

8950,-

8150,-

Desátým rokem navštěvujeme řeky, jejichž jména skalním vodákům znějí již známě – Crisul Repede, Viseu,
Bistrita, Aries a další. Vybrali jsme zajímavé, tekoucí úseky řek do náročnosti WW2, s pěknými peřejkami a
rychlými úseky. Uvidíte města i vesničky s kontrasty dřevěných roubenek vedle nově se rodící moderní výstavby. Až na dvě místa budete nocovat v kempech s možností sprchy s teplou vodou, pár nocí strávíte v
malebných, dřevěných dvojlůžkových chatkách. Zájezd se bude líbit těm, kdo mají rádi ještě nezalidněné
rychlejší řeky a zvládnou náročnější turistiku.

Katalogový program dovolené na vodě:
1.–2. Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, sjezd říčky Viseu
(cca 20 km a více, WW1–2), přejezd a nocleh v kempu.
3.–4. Sjezd řeky Bistrita Aurie (cca 20 km, podle stavu vody
WW1–2), sjezd rychlejšího úseku Bistrity (podle stavu vody 18–
30 km, WW1–2), přejezd a ubytování v chatkách v lázeňském
městečku.

5.–7. Sjezd jednoho ze dvou úseků řeky Mures (WW1, cca 20 km),
popřípadě přítoku Toplita podle stavu vody, jeden den pěší výlet v
okolí města Borsec, přejezd a sjezd říčky Aries (18 km, WW1), ubytování na tábořišti u pohádkového kaňonu.
8.–9. Sjezd nejhezčího úseku světoznámé řeky Crisul Re-pede
vápencovým kaňonem (cca 20 km, WW1–2). Noční přejezd do
Prahy, příjezd v dopoledních hodinách.

Cena dovolené na vodě zahrnuje:
Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopravu lodí, pádel, vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, informační
materiály, služby organizátora na vodě, ubytování v kempu z toho tři noci ve dvojlůžkových chatkách. Cena zahrnuje i pojištění poškození či ztráty zapůjčeného materiálu při plnění stanoveného programu.
Poznámka:

Stravování :

Řeku sjíždíme na dvojmístných nafukovacích lodích. Na zájezd můžete také
využít možnosti zapůjčení neoprenu a vodácké bundy za akční ceny. Zapůjčení neoprenových kamaší 350,- Kč a vodácké bundy 150,- Kč.
Sleva při objednání typu lodě Pálava 200,-/osoba.

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
Ubytování:
možnost nákupů, sortiment a ceny jsou zde jako u nás. Lednička v autobuse
Nocujeme ve vlastních stanech, kromě tří nocí kdy budeme ubytování ve není účastníkům k dispozici a nelze skladování v ní od řidičů požadovat.
dvojlůžkových chatkách. Ubytování je 1x na nekomfortně zařízeném tábo- S sebou se hodí např. obvyklé masové konzervy, jako příloha rýže, těstoviny
řišti, 1x v kempu bez možnosti teplé sprchy, ostatní noci budeme spát a vhodné jsou také polévky v prášku.
v kempech vybavených sociálním zařízením s možností teplé sprchy.

Nároky:
Je to jízda na rychlejších řekách, v případě vyššího stavu vody až do
WW2+. Cesta je vhodná pro děti nad 10 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. Nákupy vás budou stát stejně
jako u nás. Obchody v Rumunsku jsou dobře zásobeny a tak není problém
s nákupy potravin.

Informace k dopravě:
Nástupní místa: Praha, Brno.
Praha: odjezd ve 13:00 hodin (sraz 12:30 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.
Brno: sraz účastníků v 16:15 hodin na parkovišti před autobusovým nádražím Zvonařka.
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.
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Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě

44. Rumunské řeky (Baraky a Pálavy)
Program dovolené na vodě:
1. Na vodáckou dovolenou odjíždíme z Prahy v odpoledních hodinách, noční přejezd je dlouhý cca 17 hodin, přes Slovensko a Maďarsko nás přivede do severního Rumunska na start řeky Viseu.
2. Brzy ráno zastavíme na pumpě (doplnění vody, WC), protože místo startu není ničím vybaveno. Autobus tam musí povinně stát, ale my se protáhneme po nepohodlné noci, uvaříme snídani, zopakujeme pravidla bezpečnosti a vydáme se vstříc
řece Viseu. Sjedeme 25 km s obtížnosti WW1-2, po širší, rychle proudící řece, která svým charakterem a okolím připomíná
polskou část Dunajce. Během plavby si uděláme několik přestávek na svačiny z vlastních zásob na kamenitých plážích nebo
travnatých březích. Odpoledne přejedeme přes krásné pohoří do kempu (3 hodiny), kde budeme bydlet 2 noci. Ve městě si
můžeme nakoupit zásoby nebo si zajít na něco dobrého do restaurací. V bance či bankomatech lze vyměnit peníze.
3. Dostatečně se vyspíme a po snídani vyrazíme na sjezd řeky Bistrita Aurie. Čeká nás mírně tekoucí úsek dlouhý 21 km s
obtížnosti WW1, který zajisté zpestří kaskáda s náročností WW 3. Během plavby uděláme několik přestávek na svačiny z
vlastních zásob. V odpoledních hodinách, po návratu do kempu, můžeme opět užít vymožeností většího města.
4. Ráno zabalíme věci a autobusem se přesuneme (1 hod.) na řeku Neagra Sarului. Na 22 km dlouhém úseku nám plavbu
zpříjemní rychlejší proud s pěknými peřejemi, to vše zasazeno do krásného lesnatého údolí. Po sjetí řeky na nás bude čekat
autobus, kterým přejedeme do kempu u malého lázeňského městečka. I zde nás mile překvapí dvoulůžkové chatky s evropským standardem toalet a umýváren. V městečku můžeme nakoupit potřebné zásoby a navštívit restaurace.
5. Opět si můžeme poležet o něco déle a v 10 hodin vyrazíme autobusem k řece Mures. Její první polovina je sice trochu
línější, ale poté nabere obrátky a my si užijeme kličkování mezi kameny společně s peřejkami. Během těchto kratochvílí se
setkáme s místním obyvatelstvem a hlavně mezi dětmi vzbudíme naším průjezdem spoustu veselí a rozruchu. Po 20 km
splouvání se autobusem vrátíme do kempu.
6. Odpočinkový den na vodácké dovolené. Můžeme lenošit v kempu, nebo, a to uděláte lépe, vyjít na procházku. Méně
zdatní turisté si udělají vycházku kolem lázeňského městečka po vyhlídkách a jeskyních. Hlavní náplní ovšem bude pěší výlet
po rumunských kopcích. Asi 5 hodin trvající námahu, zvládnou v pohodě středně zdatní turisté a vytrvalé děti. Při návratu do
kempu je nutné nakoupit zásoby na další 3 dny, protože jejich následující shánění bude už dost omezené.
7. Vracíme se k vodáckému putování sjezdem dolního toku řeky Aries. Nejdříve nás však čeká 5 hodinový přejezd do středního Rumunska. Úsek 20 km dlouhý s náročností WW 1-2 představuje rychlejší turistickou řeku protékající krásným rumunským údolím. Po jeho splutí následuje krátký přesun autobusem na nocleh na tábořišti. Přivítá nás pohádkový kaňon, kam si
přeneseme všechno potřebné vybavení.
8. Po pořádném spánku vyrazíme na zajímavý úsek Crisul Repede. První 4 km mívají sice nouzi o vodu a občas musí
člověk přetahovat, ale následujících 21 km rychle proudící vody WW 2 to plně vynahradí. Řeka protéká pěknou soutěskou
zpestřenou velkou jeskyní, která přímo vybízí k návštěvě a k svačině z vlastních zásob. Po tomto sjetí se už „nalodíme do
naší motorové lodě“ a vyrazíme směr Praha.
9. Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách a ukončení vodácké dovolené.
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