[SLOVENSKO, POLSKO]

PODTATRANSKÉ ŘEKY - letní
Jako malý ostrůvek v moři kopců a hor se tyčí k nebi štíty Vysokých Tater. A právě
sem do jejich bezprostřední blízkosti vás zveme na další vodácké dobrodružství. Čeká
nás dlouhých šest vodáckých dnů a s nimi také šest krásných vodácky odlišných
slovenských a polských řek. Začneme na široké a vodnaté Oravě, kterou proplujeme
údolím oddělujícím Malou a Velkou Fatru. Odtud se přesuneme pod jižní svahy
Nízkých Tater na horní Hron, který zkusíme podle vodního stavu buď z Filipova nebo
Brezna. Přenocujeme u Hronu a ráno se opět přehupujeme přes tatranský hřeben.
Míříme na sever na Čierny Váh, jehož úzké silně meandrující koryto tolik připomíná
náš podzimní Vavřinec. Po Váhu doplujeme do kempu, odkud se ještě týž den
vydáváme na východ do odlehlého kraje k méně známé řece Poprad. Dvoudenní
plavba po této minimálně navštěvované řece nás zavede do malebného hornatého
kraje na slovensko-polském pomezí a dál do Polska až na soutok s Dunajcem, který
bude poslední řekou našeho putování a také jeho vyvrcholením, při němž proplujeme
Pieninským národním parkem a jeho kaňonem známým jako „Prielom Dunajca“.
Program:
1. den: odjezd z ČR, večer příjezd do kempu Borová Sihoť v Liptovském Hrádku na
břehu Váhu (Slovensko), přenocování
2. den: Orava (cca 35 km, WW 1), po snídani přejezd busem do Hornej Lehoty,
instruktáž a seznámení s používaným vybavením, poté plavba po rychlé,
vodnaté Oravě do Kraľovan s možnou zastávkou u Oravského hradu,
adrenalinových posledních 10 km před soutokem s Váhem, návrat do kempu
3. den:

Hron (26 km, WW 1- 2), po snídani přejezd busem přes nejvyšší horské
sedlo Slovenska (1.232 m) do Brezna nebo okolí, plavba po svižném
Hronu s peřejemi a kulisou Nízkých Tater, přenocování v kempu
4. den: Čierny Váh(19 km, WW 1+), po snídani přejezd busem přes tatranský
hřeben pod přehradu na Čiernom Váhu, plavba úzkým zarostlým korytem
s četnými meandry k soutoku s Bílým Váhem a dál po Váhu do
Liptovského Hrádku. Přejezd busem na řeku Poprad, ubytování v kempu
5. den: Poprad (28 km, WW 1), po snídani přejezd busem proti proudu na start
plavby a plavba zpět do kempu asi v jednom z nejhezčích úseků řeky
uprostřed kopcovité krajiny, při níž už vplouváme do Polska a zase
vyplouváme zpět na Slovensko, neboť řeka zde sleduje slovensko-polskou
hranici.
6. den: Poprad (35 km, WW 1), po snídani pokračujeme v rychlém plavbě po
Popradu až k jeho soutoku s Dunajcem, odtud přejedeme busem do
kempu pod přehradu ve Sromowce Wyzne
7. den: Dunajec (25 km, WW 1-2), po snídani plavba přes NP Pieniny kaňonem
„Prielom Dunajca“ do Kroscienka. Po doplutí sbalení věcí a odjezd domů.
8. den:

v ranních hodinách příjezd do ČR

Ubytování: ve vlastních stanech v kempech
Noclehů / míst pobytů: 6 / 4
Stravování: snídaně
Obtížnost plavby: WW 1 až WW 2
Minimální věk: 12 let
Používané lodě: 2 místné nafukovací Pálavy nebo Orinoka

Termín
od
13.7

do
20.7

Cena v Kč/os.
Dospělí
5 490

děti do 15 let
5 250

Nástupní místa
Praha, Brno, Zlín

V ceně zájezdu: doprava busem, 6x ubytování v kempu, 6x snídaně, vypůjčení sportovního
vybavení včetně lodí (dvoumístné nafukovací Pálavy nebo Orinoka), pádel, plovacích vest,
vypůjčení neoprenových 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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