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Doplňujúce informácie – Splav Vltava, ČR
Cena pre firemné akcie, program XXL:

od 120 € *
*cena je stanovená pre min. 12 ľudí

Cena pre firemné akcie, program XXL:

od 100 € *
*cena je stanovená pre min. 24 ľudí

Prostredie:
Najznámejšia rieka na splavovanie v Čechách je bezpochyby rieka Vltava, ktorú každý rok navštívia tisíce
vodákov. Rieka je rýchla a preteká lesnatým prostredím. Uvidíme hrady, zámky, kláštory, stretneme
vodákov a budeme míňať krčmy, bufety a bary, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti rieky. Pri
niektorých ani nebudete musieť vystúpiť z lode!
Splavovať:
Trojdňový splav začneme Vyšší Brod až Zlatá Koruna ( 50,5 km ) a rieku Vltavu budeme splavovať na 4 až
6 miestnom člne Colorado príp. na nafukovacom 2 miestnom kánoe.
Obtiažnosť vody:
Obtiažnosť vody je WW I – II+, splav pre každého, vhodné pre deti od 5 rokov.
Program – Vltava:
KÓD XXL / trojdňový splav zahŕňa:
Trojdňový splav Vyšší Brod - Zlatá Koruna (50,5 km).
2 miestne člny príp. 4-6 miestny čln Colorado.
Vodácka výstroj (vesta, pádlo, vodácka bundička (v prípade škaredého počasia), zabezpečenie suchých
vakov príp. sudov na suché veci v lodi).
Inštruktor / sprievodca.
Doprava technického materiálu a inštruktorov, prevoz osobných vecí v sprievodnom vozidle.
Zastávka pri zámku Rožmberk / návšteva zámku.
Prehliadka historického mesta Český Krumlov / prehliadka zámku, prehliadka zámockej záhrady a viac.
2x ubytovanie v kempe pri rieke + obsadenie vhodného miesta v kepme, wellcome drink.
Prenájom stanov značky Husky + postavenie stanového mestečka.
Zabezpečenie dreva na oheň + večerné posedenie pri ohni.
2x večerné barbeque.
Foto dokumentacia.
Vlastný termín:
Pri počte od 12 osôb si môžte vybrať ľubovolný termín. Možnosť raftovania od Pondelka do Nedeľe v
termíne od 30.6. do 13.9. 2015.
Ubytovanie:
V kempe podľa programu. Organizátor nezabezpečuje tábornícku výstroj ( spacie vaky a pod. ). V prípade
záujmu Vám zabezpečíme ubytovanie v apartmáne, penzióne prípadne v hoteli.
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Strava:
Podľa programu. Počas programu navštívime reštaurácie v okolí rieky.
Doprava:
Mikrobusová, autobusová, prípadne vlastná.

_______________________________________________________________________________________________
IČO: 35 897 392
kontakt: +421 911 305 961
DIČ: 2021874294
web.: www.raftovanie.sk
IČ DPH: SK2021874294
e-mail.:info@raftovanie.sk

