Voda 2018

[SLOVENSKO]

HRON
Je řekou kontrastů a pro vodáky bezesporu favoritem mezi slovenskými řekami.
Druhá největší slovenská řeka pramení v Nízkých Tatrách pod Kráľovou hoľou
a po téměř 290 km ústí u Štúrova do Dunaje. Na horním toku, kde naše plavba
začíná, uhání Hron podél jižních svahů Nízkých Tater, kterým dominují dva
nejvyšší vrcholy Chopok a Ďumbier. Skoro se necháme zlákat k výstupu, vždyť
je to k nim odsud jen kousek. Pod Banskou Bystricou vplouváme do široké
Zvolenské kotliny, peřeje ale neubývají, snad naopak, ty nejlepší se nacházejí
právě zde. Pod Zvolenem se k nám opět přibližují kopce. Jde o Štiavnickou a
Kremnickou vrchovinu a to znamená, že máme na dosah hned několik
termálních lázní, které se nalézají v okolí Banské Štiavnice. Stačí si jen vybrat.
V zalesněných kopcích nad řekou se před námi tu a tam objevují zříceniny
hradů, pod kterými řeka stále slušně teče. Hory zůstávají za námi, ale dřív než
se Hron změní ve velkou nížinnou řeku s jihoevropskou atmosférou hlinitých
břehů uprostřed kukuřičných a slunečnicových lánů, naše plavba končí.
Plavba po Hronu je zajímavá i díky nevšední okolní krajině a převážně liduprázdným přírodním tábořištím. Vyplatí se přijet o den, o dva dřív a spojit plavbu po
Hronu s výletem do Nízkých Tater.
Obtížnost sjížděného úseku je do WW 1+, zvláště při vyšších vodních stavech
jde o rychleji tekoucí vodu s lehkými až středně obtížnými peřejemi.
Program:
1. den: sraz na tábořišti v Medzibrodu
2. den: po snídani přejezd vlakem do Brezna, instruktáž a seznámení
s používaným vybavením, plavba z Brezna zpět do Medzibrodu, 26 km,
možnost spojit s jízdou historickou úzkokolejnou Čiernohronskou
železničkou
3. den: po snídani plavba Medzibrod - Iliaš, 27 km. Během plavby možnost
návštěvy Banské Bystrice
4. den: po snídani plavba Iliaš - Budča, 24 km se zastávkou ve Zvolenu
5. den: po snídani plavba Budča - Revišťské Podzámčie, 34 km
6. den: po snídani plavba Revišťské Podzámčie - Nová Baňa, 21 km, ukončení
programu a odjezd domů
Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech
Stravování: snídaně
Obtížnost plavby: do WW 1+
Používané lodě: 2 místné plastové kanoe Vydra nebo 3 místné Tukany, pro
zájemce i 2 místné nafukovací Pálavy.
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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: -250 Kč
Porcelánek: dítě do 11 let na třetí sedačce v kánoi za paušální cenu 260 Kč/den.
1. Moment: -8% pro stálé klienty, -5% pro ostatní při přihlášení a úhradě zálohy do 30.4.2018!
Cena nezahrnuje: místní vstupné, jízdné vlakem
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