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[POLSKO] 
 

DUNAJEC 
 
Zveme vás na jedno z nejhezčích vodáckých dobrodružství pod severní a 
východní svahy Vysokých Tater, na jednu z nejčistších řek střední Evropy 
Dunajec. Kulisou k naší plavbě po řece, která ještě nezapomněla uhánět, nám 
budou nejen špičaté tatranské štíty, daleko víc nás asi ohromí vysoké bílé skály 
Pieninského národního parku, do kterých se řeka zařezává známým kaňonem 
„Prielom Dunajca“. Hory nás však neopustí ani po jeho proplutí. Malebná 
kopcovitá krajina nás bude doprovázet až do samého závěru plavby. Je to tak 
trochu paradox – vysoké kopce kolem, na jižním obzoru tatranské štíty, dole u 
řeky políčka s kukuřicí a na komínech čapí hnízda. Ale nemylme se, nejsme 
přece nikde na dalekém severu. Vždyť Sromowce Wyzne, odkud vyplouváme, 
jsou na úrovni jihočeského Tábora a Nowy Sacz, kde plavbu budeme končit, na 
úrovni Olomouce. Tak tedy vzhůru na jih k našim severním sousedům…  
 

Plavba po Dunajci patří k nezapomenutelným zážitkům nejen kvůli krajině, kterou 
protéká, ale Dunajec samotný je krásná proudící řeka s občasnými kamennými 
prahy, které vytvářejí peřeje a větší vlny. Obtížnost WW 1 až WW 2. Obdobná 
obtížnost platí i pro řeku Poprad. 

Program:  

1. den: sraz v kempu Poľana Sosny ve Sromowce Wyzne 

2. den: po snídani nejprve instruktáž a seznámení s používaným vybavením a 

 poté plavba po slovensko-polské hranici a skalnatým kaňonem 
 Prielomem Dunajca do Kroscienka  

3. den: po snídani pěší túra do NP Pieniny s možným výstupem na některý ze 

známých vrcholů - Sokolica, Tri Korony, odkud lze zhlédnout do kaňonu 
z ptačí perspektivy.  

4. den: po snídani plavba z Kroscienka do Zabrzeze, odpoledne pro zájemce 

 možnost tréninku na místní slalomové trati  

5. den: po snídani u 5denní plavby doplujeme do Noweho Saczu, kde naše 

 plavba končí, u 7denní plavbu ukončíme ve Starém Saczu, odkud se 
 druhý den vydáme ještě na řeku Poprad 

6. den: po snídani přejedeme vlakem do Piwniczne, odkud se po Popradu 

 vrátíme zpět do kempu   

7. den: po snídani doplujeme na soutok s Dunajcem, odtud už je to jen kousek 

 do Noweho Saczu, kde naše plavba a program končí 
 

Ubytování: ve vlastních stanech v kempech 
Stravování: snídaně 
Obtížnost plavby: WW 1 až WW 2 
Používané lodě: 2místné nafukovací Pálavy 
 

Termín 
Trasa 

Místo srazu Plavba Cena 

od do tábořiště/kemp km Kč/os. 

5 denní ze Sromowce Wyzne  

30.6 4.7 Sromowce -  Nowy Sacz Poľana Sosny 68 2 650 

4.7 8.7 Sromowce -  Nowy Sacz Poľana Sosny 68 2 650 

30.7 3.8 Sromowce -  Nowy Sacz Poľana Sosny 68 2 650 

6 denní s Popradem (bez dne s pěší turistikou v NP Pieniny) 

6.8 11.8 Sromowce -  Nowy Sacz Poľana Sosny 91 3 150 

7 denní s Popradem 

30.7 5.8 Sromowce -  Nowy Sacz Poľana Sosny 91 3 490 

V ceně: vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí (dvoumístné nafukovací pálavy), pádel, 
plovacích vest, vodotěsných sudů, vypůjčení neoprenových bot a nepromokavých bund, snídaně, 
poplatky za stanování, instruktor - organizátor, přeprava osobních věcí, DPH. 

Slevy: Sleva stálého klienta - 5%  
Dětská: slevy pro děti do 15 let: -200 až -300 Kč 
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 30.4.2018! 

Cena nezahrnuje: místní vstupné, např. na vyhlídky, do slalomového kanálu, jízdné vlakem 
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