Voda 2018

[ČESKO]

BEROUNKA
Berounka je jednou z mála našich řek, která nepramení, ale vzniká soutokem
dalších - Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Říká se jí Stará řeka snad pro její
klidný, někdy až línější tok bez větších peřejí. Ale nemylte se - klidná neznamená
nudná. Hlavně v horním úseku do Roztok protéká krásným skoro liduprázdným
údolím, kterým nevede silnice a tak tu příroda ještě pořád zůstala přírodní. Není
divu, že okolí Berounky bylo vyhlášeno za chráněné území s množstvím
přírodních rezervací, ve kterých i dnes lze učinit objevy sahající až do pravěku.
Například Skryjská jezírka s nálezy zkamenělých trilobitů proslavily Berounku
po celém světě. Ostatně historie je tu přítomná skoro na každém kroku.
Libštejn, Krašov, Týřov - zříceniny hradů, které po staletí shlížejí ze
zalesněných vršků na řeku. Určitě stojí za to tady zastavit a k některé z nich
vystoupat, ten pohled seshora dolů na řeku v širokém údolí za trochu té námahy
stojí. Ne náhodou zdejší kraj láká filmaře a umělce všeho druhu. Do Luhu pod
Branovem umístil spisovatel Ota Pavel svůj román Smrt krásných srnců, natočil
se tu i stejnojmenný film. I dnes tu můžete navštívit proslulou restauraci
U Rozvědčíka nebo přívoz v Luhu pod Branovem či objevit chalupu strejdy
Proška a jeho vlčáka Holana. A víte, že právě tady na Berounce se natáčela
většina exteriérů historického velkofilmu Tristan a Isolda? To hradiště s vysokou
věží, které na konci filmu vzplálo, stálo přímo na louce u řeky. Dnes už po něm,
ani po dřevěném mostě, na kterém se odehrávaly souboje o dobytí hradu, není
ani památky. Jen ty stromy, pod nimiž se tajně v noci scházela Sophia Myles s
Jamesem Francem, tu stále pořád stojí a zrcadlí se v hladině tiše plynoucí řeky.
Na Berounce najdete také dva z našich nejvýznamnějších hradů – Křivoklát a
Karlštejn a rozsáhlý Český kras s vápencovými kaňony, štolami a jeskyněmi.
Máte-li v sobě objevitelskou duši, Berounka je zkrátka řeka pro vás…
Program: 1.den sraz v podvečer na tábořišti v místě vyplutí, během plavby
v denních etapách možnost návštěvy okolních památek a pozoruhodností,
poslední den po dokončení plavby odjezd domů
Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech
Stravování: snídaně
Obtížnost plavby: ZW C, lehká řeka vhodná i pro rodiny, začátečníky
nebo školní skupiny
Používané lodě: 2místné plastové kánoe Vydra nebo 3místné Tukany,
pro zájemce i 2místné nafukovací Pálavy.
Termín
od

Trasa

do

Místo srazu

Plavba

Cena

tábořiště/kemp

km

Kč/os.

Liblín, Kobylka

42

1 390

Víkendovky
22.6

24.6

Liblín - Roztoky

13.7

15.7

Branov - Karlštejn

Branov

40

1 390

10.8

12.8

Branov - Karlštejn

Branov

40

1 390

5 denní z Liblína
11.7

15.7

Liblín - Karlštejn

Liblín, Kobylka

80

2 150

8.8

12.8

Liblín - Karlštejn

Liblín, Kobylka

80

2 150

6 denní z Chrástu
10.7

15.7

Chrást - Karlštejn

U Dolanského mostu

102

2 450

7.8

12.8

Chrást - Karlštejn

U Dolanského mostu

102

2 450

V ceně: vypůjčení sportovního vybavení včetně lodí (dvoumístné kánoe nebo nafukovací
pálavy), pádel, plovacích vest, vodotěsných sudů, vypůjčení neoprenových bot a
nepromokavých bund, snídaně, poplatky za stanování, instruktor - organizátor, přeprava
osobních věcí během programu, DPH.
Slevy: Sleva stálého klienta - 5%
Dětská: slevy pro děti do 15 let: -100 až -190 Kč
Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 175 Kč/den.
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 30.4.2018!
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