[POLSKO, SLOVENSKO]

PODTATRANSKÉ ŘEKY - jarní
Vydejte se s námi k našim sousedům do krásného kraje pod Vysokými Tatrami.
Během čtyř dnů sjedeme čtyři naprosto odlišné řeky, na kterých si užijeme
nádherné vodácké dobrodružství, rychlého proudu a horských peřejí. Začneme
v Polsku, kde se nejprve rozpádlujeme na širokém přehledném Dunajci,
proplujeme jeho kaňonem známým jako „Prielom Dunajca“, a vedle samotné
plavby budeme moct obdivovat bílé vápencové skály Pieninského národního
parku. Z Dunajce se vydáme pod severní svahy Vysokých Tater na horskou říčku
Biaľka, která nás příjemně překvapí svižným proudem, čistou průzračnou vodou
(ve shodě se svým jménem) a také četnými kamennými prahy, které prověří naše
vodácké dovednosti. Noc strávíme v příjemném přírodním kempu na břehu řeky a
ráno se už vydáme na Slovensko na Čierny Váh, jehož úzké silně meandrující
koryto tolik připomínající náš podzimní Vavřinec bude v dokonalém kontrastu
s plavbou z předchozích dnů. Doplujeme až pod soutok Váhu s Belou, která bude
naším cílem poslední den. Belá – perla slovenských řek, která vytéká zpod
jednoho z nejvýraznějších tatranských štítů Kriváně, bude bezesporu vrcholem
našeho zájezdu. Po doplutí do kempu už následuje jen sbalení věcí a odjezd
domů.
Program:
1. den: odjezd z ČR, příjezd do kempu Poľana Sosny ve Sromowce Wyzne na
břehu Dunajce (Polsko), přenocování
2. den: Dunajec (25 km, WW 1-2), po snídani instruktáž a seznámení
s používaným vybavením, poté rozpádlování a plavba Prielomom
Dunajca do Kroscienka (25 km, WW 1-2), přejezd busem na Biaĺku,
ubytování v kempu na břehu řeky pod severními svahy Vysokých Tater.
3. den: Biaľka(23 km, WW 2-3), po snídani přejezd busem k soutoku
s Javorovým potokem, plavba v rychlém proudu místy se skalními prahy,
četnými rameny a štěrkovými ostrůvky do kempu, přenocování
4. den: Čierny Váh(19 km, WW 1+), po snídani přejezd busem na Slovensko
pod přehradu na Čiernom Váhu, plavba úzkým zarostlým korytem
s četnými meandry k soutoku s Bílým Váhem a dál po Váhu do
Liptovského Hrádku, ubytování v kempu
5. den: Belá(19 km, WW 3), po snídani přejezd busem ke Kokavského mostu,
plavba po dravé horské řece s křišťálově průzračnou ledovou vodou a
s Kriváněm za zády bude vyvrcholením našeho zájezdu. Po doplutí do
kempu sbalení věcí a odjezd domů
6. den: v ranních hodinách příjezd do ČR
Ubytování: ve vlastních stanech v kempech
Noclehů / míst pobytů: 4 / 3
Stravování: snídaně
Obtížnost plavby: WW 1+ až WW 3
Minimální věk: 14 let
Používané lodě: 2 místné nafukovací Orinoka a Pálavy
Termín
od
10.6

do
15.6

Cena v Kč/os.
Dospělí
4 890

děti 14 - 15 let
4 690

Nástupní místa
Praha, Brno, Zlín

V ceně zájezdu: doprava busem, 4x ubytování v kempu, 4x snídaně, vypůjčení sportovního
vybavení včetně lodí (dvoumístné nafukovací Orinoka), pádel, plovacích vest, vypůjčení
neoprenových kalhot, bot , nepromokavých bund a ochranných helem, vodácký instruktor organizátor, vstupné do NP Pieniny, DPH.
Slevy: Sleva stálého klienta - 3%
Dětská: slevy pro děti do 15 let
1. Moment: -5% pro stálé klienty, -3% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 31.3.2014!
Služby za příplatek: cestovní pojištění
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