
Místo konání RAKOUSKO

Počet osob
Doprava

Typ ubytování
Program

32             
zájezdový autobus, dopravce Casia Tour

vlastní stany v kempu v Loferu

Vodácký kurz na řekách Rakouska

Škola - objednavatel .................................................................................................................
Kontaktní osoba

Pořadatel

Kontaktní osoby

Michal Novák                     

CVOK s.r.o. , Cestovní vodácká kancelář
Jiráskova 29,  530 02  Pardubice, IČ: 02955113, DIČ: CZ 02955113

Šárka Borůvková, mob: 604 216 497, e-mail: skoly@cvok.cz
Tomáš Vozábal, mob: 702 814 727, e-mail: vozi@cvok.cz

Tel: 466 614 825, 466 614 339

Kaňon  na Tiroler Ache



P r o g r a m
1. den:
odjezd 8:00 směr České Budějovice, Salzburg, Lofer.
Příjezd do kempu cca kolem 16 hodiny a zůstaneme tady na 3 noci. Kemp je perfektně
vybavený, má restauraci a krámek, kde koupíte čerstvé pečivo.
Přímo z kempu se dá vyjít k vodopádu nebo do městečka.

2. den:
začneme vodáckým školením a na suchu i na vodě probereme techniku pádlování
a pravidla záchrany. Praktické ukázky a nácvik. TIROLER ACHE (WW 1) se proplétá
nádherným kaňonem a fotogenická místa neberou konce. Je ideální na rozjetí.

Tiroler Ache

Navečer prohlídka druhé největší zpřístupněné jeskyně v Evropě Lamprechtshöle.
Nahlédneme do nitra skalního komplexu, na kterém překonáme výškový rozdíl 70 m
pomocí chodníků a 392 schodů. Jeskyně je monumentální a dokonale nasvícená.



3. den:
Turistika Steinplatte
Cesta do pravěku začíná výjezdem lanovkou Vaidring – Steinplatte . Rázem se ocitnete
těsně pod hladinou prehistorického moře Thetys, které formovalo obří skalní plošinu, ve
které zanechali své otisky druhohorní vodní živočichové a rostliny.  Kromě naučných
stezek, interaktivního parku a vyhlídkové plošiny, je horní stanice lanovky skvělé nástupní
místo pro řadu horských túr.

Vybíráme dvě  populární varianty s výjezdem lanovkou:
1) Náhorní plošinou kolem horských chat Stallenam,  Schwarzloferalm, Eibenstockhütte a
Winklmoosalm. Zpět dolů jedeme stejnou lanovkou.
2) Náročnější túra, která vás dobrodružnější cestou přivede na horní zastávku lanovky
Loferer Alm, která nás sveze do údolí Loferu.

Čistý čas chůze je cca 4 hodiny, se školní skupinou počítejme 6 hodin.
Pozn:  další možností je náročnější varianta, celodenní túra bez použití lanovek.

Náhorní plošina Steinplatte

4. den:
ráno dojdete pěšky na start plavby kolem impozantní skalní průrvy a přírodní slalomové
tratě LOFERSCHLUCHT,  my zatím připravíme lodě. Brzy po startu údolím SAALACHU přijde
úsek souvislých, širokých peřejí, které si můžete jet kudy chcete. Tím se ale nenechte ukolébat,
protože hned příští zatáčky budou chtít rychlost a správný nájezd což je skvělé pro
zdokonalování techniky jízdy (WW 2+). Pauzu si dáme na jednom z přitékajících potoků. Kdo
chce, vyjde po dřevěném chodníku a vyzkouší skoky do laguny skalní průrvy.
Kdo skoky nemiluje, určitě se alespoň vykoupe v obří skalní míse.
Ve 14:00 odjezd domů, návrat do VM do 22:30.



Saalach 

 
 
 

 
Cvičná peřej na Saalachu 

 



Kalkulace pro školní skupinu, počet platících 30 + 2 učitelé 

Cena zahrnuje:
 dopravu autobusem firma Casia Tour

 3x kemp, stany vlastní

 kompletní vodácké vybavení
(vodácké bundy, plovací vesty, helmy, neopreny a neoprenové boty)

 samovylévací kánoe Baraka, pádla, hydrovaky

 jednoho průvodce s licencí Cvičitel vodní turistiky a raftingu bez omezení

 vstup do jeskyně Lamprechtshöle

 rakouský poplatek za splutí Saalachu

 Pojištění léčebných výloh v zahraničí
(Zahrnuje i storno do výše 80 % ceny z důvodu nemoci včetně Covid-19).

 pojištění zapůjčeného vodáckého vybavení pro případ neúmyslného poškození

 zákonné pojištění CK a marži CK

Pozn: učitelé by měli být zkušení vodáci, ideálně alespoň jeden s kvalifikací instruktor
vodní turistiky.

Cena nezahrnuje:
 stravování

 lanovku 21,5 EUR (lístek je zpáteční a platí i pro kombinaci lanovek tam Vaidring –
Steinplatte a zpět Loferer Alm)

 případně další instruktor ze Cvoku je za příplatek 8 000 Kč

                 
                                                     
                                                           

                 
                                                                               
                                                                                 

                               
                                                                                        
      

                  
                
              
               

Dne 19. 11. 2021 v Pardubicích



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


