Program splavu
Streda 19.7.2017
6,30 – odchod z BA vlastnými autami – odporúčam cez Rakúsko
10,30 – príjazd do Český Krumlov, zaparkovanie aut v hangáre Ingetour
11,15 – odchod autobusu do Vyšší Brod – bolo by dobré, keby sme ho stihli
12,00 – obed vo Vyšší Brod
13,00 – Krížová cesta na pútnicke miesto Mária Rast am Stein. Môžeme sa pomodliť
ruženec pri soche p. Márie Snežnej v životnej veľkosti. Komplex románskych budov,
obrazáreň – galéria ikon.
14,00 – Opátska stezka, prehliadka pekných perejí – vodopád sv. Wolfganga.
15.00 – prehliadka cistercianskeho kláštora založeného v roku 1259 Vokem
z Rožmberka
16,00 – prehliadka Závišovho sv. kríža – úžasná zlatnícka práca, prehliadka
Rožmberskej brány
Pozor na oblečenie !!!
Zakryté ramená a chrbty, sukne a kraťasy pod kolená.
Vstupné – 100 + 80 – dve trasy cca 1,5 hod.
18.00 – ubytovanie v kempe, kde budeme mať odložené veci. Vlastné stany 80Kč/
osoba, podsadové stany 150Kč/ osoba. Je to stan s drevenou ohradou pre dve osoby,
podlahou, dvomi pričňami s matracom a povlekom, dreveným stolíkom. Treba vlastný
spacák. V každom kempe sú WC a sprcha. Sprcha je za 20 Kč.
19.00 – večera, spoločné posedenie, pivko, príprava na splav, kto chce prechádzka na
Lipno.
Kto chce spoločné vešpery.
Štvrtok 20.7.2017
6,45 – kto chce návšteva sv. omši u cistercianov v pôvodnom tradičnom rímskom
obrate a v latinčine.
8,00 – raňajky
9,00 – začiatok splavu, batožinu nám prevezú do nasledujúceho kempu U Fíka, kde
budeme spať za poplatok 30 Kč na osobu.
Trasa – Vyšší Brod – kemp u Fíka 21 km- 4 hod. – 3 jezy
12,00 – Rožmberk obed
13,00 – prehliadka hradu Rožmberk. Prezrieme si Buquoyske zbierky, súkromné izby,
obrazy Kupecký a pod. Vstupné 170/os. – trasa 1+2 – cca 1,5 hod.
15,00 – pokračovanie splavu
17,00 – priplávame do kempu u Fíka, ubytovanie vlastné stany alebo podsadové stany,
večera, spoločné posedenie, kto chce, môže sa prejsť cca 45 min jelenia obora Zátoň.
Kto chce spoločné vešpery.
Piatok 21.7.2017
8,00 – ranná modlitba, raňajky
9,00 – začiatok splavu, batožinu nám prevezú 30 Kč /os.
Trasa – kemp u Fíka – kemp Vltavan Český Krumlov (tu budeme mať zaparkované
autá) - 13 km – 4 hod. – 2 jezy
13,00 – príchod do kempu Vltavan

14,00 – obed v Český Krumlov, prehliadka starého mesta, Lantán
15,50 – prehliadka zámku 1. trasa 150 Kč /os 50 min- kap. Sv. Jiří, renesancia, baroko,
spálňa Amálie Schwancenberg a súkromná kaplnka....
17,00 – prehliadka zámku 2. trasa 130 Kč /os 50 min – galéria, izby
Schwancenbergerovcov,...
18.30 – večera v štýlovej reštaurácie v historickej budove s čiernou kuchyňou U Dwau
Maryi – tradičná česká kuchyňa podľa tradičných receptúr, výborné miestne pivečko
Večerná prechádzka Českým Krumlovom
Ubytovanie vo vlastných stanoch alebo podsadových stanoch
Sobota 22.7.2017
9,00 – ranná modlitba, raňajky
10,00 – začiatok splavu, batožinu nám prevezú 30 Kč /os – tu treba naložiť všetky
stany z aut
Trasa – Vltavan – Zlatá Koruna – 16 km – 4hod – 5jezy
Prehliadka Českého Krumlova z lodiek
Cca 12,00 – obed reštaurácia u Trojice, 280,5 km – Přísečna za cestným mostom
U trojice v ľavo.
15.30 – priplávame do kempu Koruna
16.30 – prehliadka cistercianskeho kláštora – 100 Kč /os – cca1hod
18,00 – ubytovanie v kempe – pozor!!!!! Len vo vlastných stanoch !!!! 80 Kč /os.
Večera, spoločné posedenie.
Kto chce spoločné vešpery.
Nedeľa 23.7.2017
7,30 – budíček
8,00 – sv. omša v kostole Nanebovzatia p. Márie u cistercianov
8.45 – 9,00 prehliadka Opátskej súkromnej kaplnky, bezplatne
9,15 – raňajky, začiatok splavu, batožinu prevezú 30 Kč /os
Trasa – Zlatá koruna – Boršov - 20km – 5hod – 2 jezy
12,00 – obed v občerstvenie u Kelta
13,00 – prehliadka zrúcaniny hradu Dívčí kámen, praveká osada
16,00 – priplávame do Boršov, odovzdanie lodiek
16,30 – odchod autobusu do Český Krumlov 60 Kč /os
21,00 – 22,00 príjazd do Bratislavy
Časy sú informatívne, okrem časov prehliadok hradov, zámkov, kláštorov, večere
v Českom Krumlove – to už máme rezervované pre veľký záujem turistov, tiež časy
k autobusom, aby sme nemuseli riešiť náhradnú dopravu.
Tešíme sa na vás
Tím Mosty 25 +

