Voda 2018

[ČESKO]

OHŘE
Je řekou mnoha tváří. Keltové ji nazývali Agara, z původního keltského názvu
vznikl pozdější německý Eger a česká Ohře. Ohře je naše nejzápadněji tekoucí
řeka, která je navštěvována vodáky. Horní tok má nížinný charakter s nepříliš
rychlým proudem, pod Kynšperkem řeka vtéká do hlubšího údolí a objevují se
první peřeje. U Sokolova krátce protéká „měsíční krajinou“ povrchových dolů,
naštěstí hned za Loktem s přístupným hradem a historickým městečkem
přichází hluboké zalesněné údolí a objevují se působivé Svatošské skály. Od
Karlových Varů přibývá peřejí, pověstnými jsou například Hubertus, Kyselka
a Velichovka známé i z vodácké ságy „Proč bychom se netopili“. Ohře jimi
protéká hlubokým údolím mezi hřebenem Krušných hor a liduprázdnými
Doupovskými vrchy. Peřeje se uklidňují teprve před Kláštercem, kde končí
zajímavější a sportovnější úsek řeky a také naše plavba.
Obtížnost plavby po Ohři je WW 1 až 1+, což znamená, že se jedná o rychleji
tekoucí vodu s nepříliš obtížnými peřejemi, kterou s určitými znalostmi a dobrým
vybavením zvládnou i začátečníci.
Program:
1. den: sraz v podvečer 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
Ubytování: ve vlastních stanech na tábořištích a v kempech
Stravování: snídaně
Obtížnost plavby: WW 1 až 1+, rychleji tekoucí voda s četnými nepříliš
obtížnými peřejemi
Používané lodě: 2místné plastové kanoe Vydra nebo 3místné Tukany,
pro zájemce i 2místné nafukovací Pálavy.
Termín
od

Trasa

do

Místo srazu

Plavba

Cena

tábořiště/kemp

km

Kč/os.

Víkendovka
15.6.

17.6. Karlovy Vary - Perštejn

Liapor, K. Vary

42

1 390

17.8.

19.8. Karlovy Vary - Perštejn

Liapor, K. Vary

42

1 390

Loket

53

1 790

4 denní
16.8.

19.8. Loket - Perštejn

5 denní
2.7.

6.7.

Loket - Perštejn

Loket

53

2 150

15.8

19.8

Šabina - Perštejn

Šabina

72

2 150

1.7.

6.7.

Šabina - Perštejn

Šabina

72

2 450

14.8

19.8

Tršnice - Perštejn

Šabina

96

2 450

Šabina

96

2 750

6 denní

7 denní z Tršnice
30.6.

6.7.

Tršnice - Perštejn

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 Kč až -240 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!
Cena nezahrnuje: jízdné vlakem
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