TURISTICKÁ CK PAVEL VESELÝ
Staňkova 18 (budova Vašstav), 602 00 Brno
Tel: 602504705 www.tck-vesely.cz

tck.vesely@gmail.com

ve spolupráci s Gymnáziem KLADNO
-------------------------------------------------------------------Škola v přírodě – Litevské národní parky 2019
(vodácké a pěší putování za přírodou i památkami)
Termín: 30. 8 – 8. 9. 2019
kat.číslo: 0819
Vyzkoušená vodácká trasa ve dvou národních parcích….
Nenáročný turisticko-vodácký zájezd do okolí Kaunasu, vhodný pro milovníky klidné,čisté
vody, koupání, rybaření, fotografování a táboření ve volné přírodě. Krásné řeky Lakaja a
Žeimena, neporušené borové lesy se spoustou lesních plodin,malebné vesničky a klid!!
Účastníci:
30 studentů + 2 ped. dozor + 1 zdravotník + 1 průvodce TCK
Doprava:
bus upravený pro větší množství zavazadel nebo vlek, dva řidiči, občerstvení
Stravování: z vlastních zásob a prostředků na trase, doporučen vařič, všude cestou lze
doplňovat nákupem potraviny a pitnou vodu v cenové relaci jako v ČR
Ubytování: ve vlastních stanech na oficiálních tábořištích a campech vždy u vody
Vybavení účastníků: pro běžnou letní turistiku a táboření v přírodě, pláštěnka nutná!!

CENA: 7.800 Kč
Cena obsahuje: dopravu busem s vlekem– 2 řidiči včetně všech poplatků,
poplatky za táboření v NP Aukštaitija a Labanoras,
průvodce se znalostí prostředí,
pojištění CK dle zákona 159/99 Sb.,BONUS pro výhodný nákup
turist. vybavení v TCK Brno, klientská sleva v půjčovně lodí TCK
Cena neobsahuje: zdravotní pojištění účastníků, případné individual. vstupy do hradu ap
Základní program: (obtížnost řek = klidná jezera a jen mírně tekoucí říčka a řeka) vhodná i
pro začátečníky a rodiny s dětmi apod.
1. den – sraz v Brně u OD TESCO, ul. Úzká v 20:00, odjezd do půjč. lodí a směr Polsko
2. den – přejezd Litvy na tábořiště v NP Aukštaitija – koupání, skanzen, výlety apod.
3. den – splutí úseku řeky Žeimena z Kaltanenai – katedrála a zajímavá vesnice
4. den – 2. úsek Žeimeny do Švencioneliai, doplnění potravin, přejezd busem k jezeru
5. den – NP Labanoras – vyplutí na řeku Lakaja („Královna lesních řek“) – táb. na jezeře
6. den – pokračování splutí Lakaja – koupání, meandry a písečné kosy – tábor na soutoku
7. den – pokrač. Lakaja – tábor v lese, možnost houbaření a vycházek do okolí
8. den – splutí do Pabradé – doplnění potravin a pokrač. do cíle k busu
balení lodí a přejezd do dalšího NP Asvejos za Dalilava k jezeru Misko
9.den – odjezd na jezera k hradu Trakai – prohl. a pokračování do Kaunasu – prohl.
10.den – přejezd Polska s dojezdem do Brna cca 13,00 hod., půjčovna a ul. Úzká.
Další informace:
p. Smyčková 728157891, kab. 34, výběrový zájezd: zájem o biologii, zeměpis, pohyb
v přírodě, věk (nejmladší letošní tercie), kázeň, zdravotní stav, platební morálka.
Pavel Veselý – TCK Brno tel.: 602 504 705

