KST LIMBA TURIST - 2017
www.limbaturist.szm.com

Dyje – vodná turistika - splav
Termín: 17.-18.6. 2017

Vodný mlyn Slup

jez Krhovice

Dyje je ideálnou riekou pre milovníkov prírody, kľudu a pohody. Zvlášť potom v
úseku Krhovice až Hrádek, kde se nachádza prírodná rezervácia Meandre Dyje,
nadchne svojimi zákrutami, pocitom divokosti a odtrhnutia od civilizáce. Je aj
výbornou riekou pro začiatočníkov, pretože prvý deň je rieka široká, mierne tečúca a
až druhý deň se rieka stává vodácky obtiažnejšou, ale o to krásnejšou.
Plavbu začneme od základne Centrum Vodárna pod Znojemskou priehradou, kde
si zapožičiame plastové kanoe “vydra” s kompletnou výbavou. Dĺžka 1. etapy je 15
km a na trase je 5 jezov: Loucký (ř.km. 130,7) - zjazdný vpravo, Hlaďák (ř.km
129,8) - sťahuje se uprostred, Na Hrázi (ř.km 128,5) - zjazdný uprostred kĺzačkou,
Tasovický (ř.km 122,1) - prenáša se vľavo, Krhovický (117,7) - zjazdný v ľavej časti
po kĺzačke. Koniec etapy je na táborisku Krhovice približně 150 metrov pod jezom
na ľavom brehu.
Druhý deň: táborisko Krhovice - táborisko Hrádek. Nejkrásnejšia časť - prírodná
rezervácia Meandre Dyje. Etapa je dlhá 11 km a je bez jezov. V polovičke etapy pri
brode mezi obcami Valtrovice a Slup sa približne 1 200 m od pravého brehu
nachádza ojedinelá technická pamiatka - vodný mlyn, je to renesančná stavba so
štyrmi funkčnými vodnými kolesami ( vstupné 60.- Kč ).
Ubytovanie:
 Vo vlastných stanoch na táborisku Krhovice
Stravovanie: Z vlastných zásob, na táborisku je iba pitná voda, v obci nie je možnosť stravovania (v
prípade záujmu sa dá objednať pizza z blízkych Hodoníc – tel. +420 773 093 115 ). Krčma ( bez
varenia ) je 800m od táboriska.
Ceny ubytovania na táborisku Krhovice :
 Stan / noc ............20 Kč
 Osoba / noc ........40 Kč
Tieto poplatky si bude platiť každý sám priamo na táborisku!!!

Cena za zapožičanie vodáckej výstroje :
 Vydra + pádlo + vesta + sud

............17 €

Doprava :
Vlastnými autami
Cenu za dopravu autami si vyúčtujú šoféri áut.
Poistenie: Podmienkou účasti je mať uzavreté Poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
Storno podmienky: Pri zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní a pri nenastúpení na zájazd sa
zaplatená suma nevracia. Vráti sa v prípade ak má účastník (prípadne organizátor zájazdu) za seba
náhradníka.
Prihlášky: Zaplatenie ceny za zapožičanie lodí na účet IBAN: SK13 8360 5207 0042 0396 2283
v mBank , var. symbol 17 ( do poznámky pre prijímateľa napíšte svoje meno ) a e-mailom info
o zaplatení. Pred zaplatením sa informujte o voľných miestach.
Odchod / príchod: V sobotu 17.6.2017 cca o 6:30 ( miesto určia šoféri ), návrat 18.6.2017 o 21:00

