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PODROBNÉ INFORMACE  
K ZÁJEZDU 

40. Slovenské řeky (kánoe) 

Milovníkům našich řek připadá krajina Slovenska 
také velmi blízká, zkrátka jako byste byli doma. 
Přitom jsou zde řeky čistější, rychlejší a hlavně méně 
okupované loděmi plnými vodních radovánek 
chtivých vodáků. Turistické výlety v Roháčích a 
koupání na termálních koupalištích jsou příjemnou 
změnou mezi sjezdy Váhu a Hronu. Na Slovensko 
jezdíme za kouzlem různorodé krajiny a za 
rychlejšími sjezdy čistých říček, které protékají mezi 
horskými velikány.  
 
Číslo 
zájezdu 

Termín  
zájezdu 

Základní 
cena v Kč 

Cena pro děti 
do 15 let v Kč 

<6402> 21.8. - 27.8. 3850 3350 
 
1. Odjezd autobusem z Prahy ve večerních hodinách 
2. Na rozjezd sjezd Oravy (cca 17 km náročnost WW1) do 

soutoku s Váhem 
3. sjezd Váhu do Liptovského Hrádku (WW2 cca 15 km), 

večer Vrbov (koupání v největším termálním koupališti) 
4. Jednodenní sjezd Hornádu pod Spišskou Novou Vsí, úzká 

meandrující říčka (cca 17 km náročnost WW1) 
5. - 6. Dva dny na Hronu, sjezd z Bujakova do Slovenské 

Ľupči (cca 30 km náročnost WW1) 
7. V časných hodinách příjezd do Prahy 

 

Poznámka:  

Nárokovat konkrétní typ lodi je možné zdarma pouze do 30 dní 
před odjezdem.  

Cena zahrnuje: 

Dopravu autobusem s vlekem na lodě, zapůjčení a dopravu lodí 
a vest, převoz osobních věcí po dobu jízdy na vodě, kempovné, 
informační materiály a služby organizátora na vodě. 

 

Nástupní místa: Praha, Brno.  

 

Nároky:  

Je to jízda na rychlejších řekách, v případě většího stavu vody 
na Váhu a Hronu až do WW2+. Cesta je vhodná pro děti nad 
10 let, pouze však na lodi s dobrými vodáky.  

 

 

Doporučené finanční prostředky jsou stejné jako na 
tuzemské vodácké cesty. 

 
 

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. 

 

 

Stravování: 

Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní 
náklady, stravou 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). Nákupy na Slovensku nejsou pro nás 
drahé (ceny jsou podobné jako v tuzemsku), proto není nutné 
vozit příliš velké zásoby. 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, ovesné vločky a vhodné jsou také polévky 
v prášku, sušené mléko, aj. 

 

 

Odjezd a doprava: 

Praha sraz účastníků v 19.30 hodin a odjezd v 
20.00 hodin. 

 
 

Autobus odjíždí z Prahy ze stanice metra „B – Nové 
Butovice“. Z metra se dáte výstupem ve směru Nové Butovice, 
z vestibulu vyjdete po schodech nahoru k ulici (Bucharova), 
podél které se dáte doleva. Odjezdové místo je na křižovatce 
ulic Petržílkova a Bucharova (cca 100 m od východu z metra).  

Brno sraz ve 23.15.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 602 201 568. 

 

 
 


