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Voda pro skupiny    
 

Česko:            Vltava | Sázava | Lužnice | Ohře | Otava | Berounka | Jizera | Morava 

Slovensko:    Hron | Orava | Váh | Čierny Váh | Hornád |Poprad | Dunajec 

Polsko: Dunajec | Poprad 
Maďarsko: Dunaj 

Vodácké akce s vlastní dopravou                        již od 10 osob 
 

Pohodový víkend, pár dní nebo týden na vodě v partě přátel. Co může být lepšího? Slunce nad hlavou, 
pohupování ve vlnách, peřeje, které zrychlí dech, adrenalinové jezy, útulné vodácké hospůdky, prostě 
pohoda. Už 26. sezónu připravujeme pro vás putování po českých, slovenských a evropských řekách, které 
zahrnuje kompletní služby od vypůjčení veškerého vodáckého vybavení včetně bot do vody a bund do 
deště, přes poplatky za kempy, bohaté snídaně, služby instruktora na vodě, který pomůže a poradí, až po 
převoz bagáže mezi kempy. Na přání můžeme zajistit i grilování, sud piva s pípou, zapůjčení stanů nebo 
ubytování pod střechou i přepravu osob a další služby. Stačí si prostě jen sbalit plavky, triko a ručník a 
přijet. O vše ostatní se již postaráme my. 
 

Program: 

1.den:  sraz v podvečer nebo v dohodnutém čase v místě vyplutí na tábořišti 

2.– předposlední den:  po nezbytné instruktáži a seznámení s používaným vybavením plavba v denních etapách s možností 
návštěvy okolních památek a pozoruhodností, ubytování na tábořištích a v kempech  

poslední den: dokončení plavby, odjezd domů 

SLEVA 1. Moment -8% do 15.4.2018 

Skupiny – ceník 2018 

Termín 
Řeky Vodácké puťáky 

nad 20 osob nad 10 osob 

od - do Cena Kč/os. Zdarma Cena Kč/os. 

květen - září 
Vltava, Sázava, Lužnice, 
Berounka, Ohře, Otava, 

Jizera, Orlice 

Víkendy, 3 denní 1 250 

na 25 platících            
1 osoba 

ZDARMA 

1 350 

4 denní 1 650 1 700 

5 denní 1 950 2 000 

6 denní 2 200 2 300 

7 denní 2 490 2 600 

Termín 
Řeky Vodácké puťáky 

nad 20 osob nad 15 osob 

od - do Cena Kč/os. Zdarma Cena Kč/os. 

červen - srpen 

Morava 

4 denní 1 850 

na 25 platících            
1 osoba 

ZDARMA 

1 950 

5 denní 2 150 2 250 

6 denní 2 390 2 500 

Hron (SK) 6 denní 2 650 2 800 

Dunajec** (PL) 

4 denní 2 150 2 250 

5 denní* 2 390 2 550 

5 denní 2 550 2 700 

Dunajec + Poprad** (PL) 7 denní* 3 150 3 300 

Dunaj (H) 5 denní 2 650 2 800 

*1 den turistika v NP Pieniny, **nelze porcelánek – chybí 3. sedačka v lodi, lze uplatnit pouze slevy pro děti do 15 let,  
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U vícedenních programů s příjezdem a zahájením plavby téhož dne sleva -100 Kč z ceny. 
 

V ceně všech vodáckých programů:  
 vypůjčení lodí (dvoumístné kánoe nebo nafukovací pálavy, orinoka), včetně pádel, plovacích vest 

a vodotěsných sudů 

 vypůjčení neoprenových bot 

 vypůjčení nepromokavých bund 

 snídaně 

 poplatky za stanování  

 přeprava osobních věcí během programu 

 sportovní instruktor 

 sportovní vybavení pro hry na břehu (fotbalový a volejbalový míč, petanq, frisbee a další) 

 tábornické vybavení 

 DPH  
 

Slevy:  
 Cena zahrnuje skupinovou slevu podle počtu osob a místa zdarma pro skupiny nad 25 platících  

 Sleva stálého klienta - 5%  

 Dětské slevy pro děti do 15 let 

 Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi - paušální cena 175 Kč/den (CZ), 260 Kč (SK, H) 

 1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 15.4.2018 
 

Na přání zajistíme i další služby: grilování, večeře, sud piva, ubytování v chatách nebo penzionu a další. 

 

Další vodácké akce  
 

Vodácké zájezdy s dopravou busem:  Slovensko | Polsko | Rakousko |Francie 
 

Vodácká půjčovna pro skupiny s organizátorem a přepravou bagáže mezi 
kempy: Česko | Slovensko | Polsko | Maďarsko 
 

Zavolejte nám nebo napište, připravíme vám program na míru a podle gusta! Tel.: 474 624 088, 
777 263 423-4, e-mail: info@sport-s.cz; více informací najdete také na webu www.sport-s.cz.  
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