Na kanoích “divokým západem”

Chorvatsko

LETNÍ ŘEKY
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NOVINKA
PRO RODINY
SUPER CENA

od 9 980 Kč

Cesta Vás zavede na průzračné řeky
Chorvatska (Mrežnica, Korana, Zrmanja) Objevíte krásnou přírodu, množství
pamětihodností a příjemnou atmosféru středomořského léta.
PROGRAM: 1. den odjezd v odpoledních
hodinách • 2. den vodácký program na
řece Mrežnica • 3-4. den dvoudenní putování po řece Korana, noc ve volné přírodě
• 5. den návštěva NP Plitvická jezera, odpoledne přejezd do přímořského městečka
Starigrad • 6.den volný den u moře nebo
návštěva NP Paklenica • 7. den dopoledne
u moře, odpoledne přejezd na řeku Zrmanja, večerní grilování • 8-11. den sjezd řeky
Zrmanja, přejezd na sever Chorvatska a
splutí dolního toku řeky Mrežnica. Ve večerních hodinách odjezd do ČR. ( návrat v
dopoledních hodinách).

Termín: 29.06. - 09.09.2017
cena 9 980 Kč / dosp. os.
V CENĚ JE ZAHRNUTÉ: autobusovou dopravu, 4x ubytování v kempu ve vlastních stanech, 3x placené tábořiště, 1x ve volné
přírodě, zapůjčení plovacích lodí a vodáckého vybavení, průvodce, cestovní pojištění. PLATBY NA MÍSTĚ: poplatky za splouvání
řek, 2x vstupné do NP (NP Plitvice + NP Krka) cca 36 Eur/os. SLEVY: dítě do 15 let - 500 Kč.
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Praha, Příbram, Písek, České Budějovice

Průnik do zapomenuté přírody dinarských alp

Balkán

LETNÍ ŘEKY

Vaše výprava míří napříč Bosnou a
Hercegovinou a postupně Vám odhalí
její přírodní krásy a historické bohatství. Splujete tři krásné řeky (Vrbas,Neretva, Una).

NOVINKA
PRO RODINY
SUPER CENA

od 9 680 Kč

PROGRAM: 1. den odjezd ve večerních
hodinách • 2-3. den vodácký program na
řece Vrbas • 4-5. den přejezd do pohoří
Bjelasnica, pěší turistika, horské vesnice,
večerní návštěva Sarajeva, přesun na řeku
Neretva • 6-7. den dvoudenní putování po
smaragdové řece Neretva, noc ve volné
přírodě, odpočinek u horského jezera • 8-9.
den přesun k Bihači, návštěva Plivského
jezera. Splutí řeky Una, kde se nacházejí
monumentální travertinové vodopády •
10-11. den odpočinek, koupání a ve večerních hodinách odjezd do ČR. (návrat v
dopoledních hodinách).

Termín: 17.08.-27.08.2017
cena 9 680 Kč / dosp. os.
V CENĚ JE ZAHRNUTÉ: autobusová doprava, 7x ubytování v kempu ve vlastních stanech, 1x ve volné přírodě, zapůjčení lodí a vodáckého vybavení, průvodce, cestovní pojištění. PLATBY NA MÍSTĚ: poplatky za splouvání řek cca 10 EUR/os., případné vstupné a
další náklady nesouvisejících s programem. SLEVY: dítě do 15 let - 500 Kč.
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Praha, Příbram, Písek, České Budějovice

Spojení naší doby s dávnou historií
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NOVINKA
SUPER CENA

Alpy

PROGRAM: 1. den odjezd v odpoledních
hodinách • 2-3. den dvoudenní splutí řeky
Drava, vodní safari, návštěva Lienzu, nebo
jízda na obrí bobové dráze • 4. den návštěva národního parku Hohe Tauern výlet na
místa s výhledem na Grossglockner a jeho
ledovce • 5. den den v kempu, turnaj ve
volejbale, návštěva aquaparku, večer posezení u ohně • 6. den splutí řeky Möll a ve
večerních hodinách odjezd do ČR. ( návrat v
v nočních hodinách).

LETNÍ ŘEKY

Nejen horské řeky Vás čekají na této
výpravě, ale I horské národní parky,
sportovní aktivity a zábava.

PR0 RODINY

Termín: 04.07.-09.07.2017 a 11.08.-16.08.2017
cena 7 780 Kč / dosp. os.
V CENĚ JE ZAHRNUTÉ: autobusová doprava, 4x ubytování v kempu ve vlastních stanech, zapůjčení lodí a vodáckého vybavení,
průvodce, cestovní pojištění. PLATBY NA MÍSTĚ: případné vstupné a další náklady nesouvisejících s programem. SLEVY: dítě do
15 let - 500 Kč.
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Praha, Příbram, Písek, České Budějovice

od 7 780 Kč

Francie spojení naší doby s dávnou historií

Termín: 13.07.-23.07.2017
cena 11 480 Kč / dosp. os.
V CENĚ JE ZAHRNUTÉ: autobusová doprava, 8x ubytování v kempu ve vlastních stanech, zapůjčení lodí a vodáckého vybavení,
průvodce, cestovní pojištění. PLATBY NA MÍSTĚ: případné vstupné a další náklady nesouvisejících s programem. SLEVY: dítě do
15 let - 500 Kč.
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Praha, Beroun, Plzeň

NOVINKA
SUPER CENA
PRO RODINY

od 11 480 Kč

Francie

PROGRAM: 1. den odjezd v dopoledních
hodinách z ČR • 2. den sjezd řeky Gardon
k monumentálnímu římskému akvaduktu
Pon du Gard • 3-5. den přejezd k Tarnu,
prohlídka městečka Ste Enimie, splutí obou
kaňonů řeky Tarn, pěší výlet po planině
Causse Méjean, prohlídka jeskyně Aven
Armand, přejezd k řece Daurbie • 6. den
sjezd řeky Dourbie, technický unikát Viaduc de Millau, odpoledne odpočinek u řeky
• 7-8. den přejezd a splutí řeky Hérault,
městečko St. Guilhem, koupání v Ďáblově
soutěsce, pěší výlet na Pic St. Loup • 9-10.
den dvoudenní sjezd řeky Ard=che, skalní
most Pont d´Arc, noc v kempu na řece, ve
večerních hodinách odjezd do ČR • 11.den
návrat v odpoledních hodinách do ČR.

LETNÍ ŘEKY

Jižní Francie s neopakovatelným kouzlem středověkých kamenných městeček, provenskálských bylin, zpěvu
cikád a sálajícího slunce.

