S KRAPEM NA SÁZAVU
3. – 6. 6. 2021
Čtvrtek 3. 6. 2021
odpolední příjezd auty/vlakem do Zruče n. Sázavou
ubytování v Kempu Rákosí (sruby, chatky, stany)

Pátek 4. 6. 2021
půjčení lodí, plavba Zruč n. S. - Kácov (16 km),
Kácov - možnost procházky na Čertovu vyhlídku, volný program
zpět vlakem do kempu Rákosí (Zruč n. S.)

Sobota 5. 6. 2021
přejezd vlakem do Kácova, půjčení lodí
plavba Kácov - Český Šternberk (13 km)
Český Šternberk - možnost prohlídky hradu, hladomorny, panoramatické vyhlídky, aj.
zpět vlakem do kempu Rákosí (Zruč n. S.)

Neděle 6. 6. 2021: dle počasí a nálady
možnost přejet auty/vlakem do Smrčné, procházka kolem řeky přírodní rezervací
Stvořidla do kempu Stvořidla (4 km) nebo až do Vilémovic (7 km) přes Sluneční zátoku
Jaroslava Foglara – návrat vlakem do Smrčné pro auto nebo vlakem do Brna
Všechny přejezdy vlakem jsou na trati Posázavského Pacifiku.

Ubytování a rezervace:
Kemp Rákosí - www.kemprakosi.cz, Zruč nad Sázavou
Srub pro 4 osoby - 1050,-/noc
- varná konvice, wc, koupelna se sprchovým koutem
Přistýlka ve srubu + 200,-/noc

Chatky pro až 4 osoby – 800,-/noc
- vlastní wc, sprchy společné
Stany – 60,-/stan/noc; 60,-/osoba/noc, další info na webu (auto, sprcha atd.)
Ceny se můžou v nové sezóně mírně změnit (+- 50,-). V ceně není zahrnuto
ložní prádlo a rekreační poplatek. V kempu je možné objednat
snídaně/polopenzi/plnou penzi. Na tom se budeme domlouvat později.
Záloha za ubytování se neplatí. Rezervaci je možné bezplatně stornovat
nejpozději 3 týdny před začátkem pobytu. Při kratším stornu se hradí storno
poplatky!
Pokud máte zájem o rezervaci srubu nebo chatky, prosím o zprávu
do 31. 1. 2021. Současně s tím uveďte počet dospělých + dětí, počty budou
důležité pro rezervaci lodí, kterou budeme vyřizovat následně.
I když je rezervaci možné bezplatně stornovat až 3 týdny před akcí, přihlaste
se prosím jen při vážném zájmu. Samozřejmě do toho může každému něco
přijít, děti můžou být nemocné atd., ale abychom si ušetřili čas a energii při
stornování a změnách v objednávce. Děkuji 😊
Ubytování ve stanu není potřeba rezervovat předem (stačí přijet). Dejte ale
prosím vědět, že máte o akci zájem do 30. 5., ať o tom víme, až se budou
rezervovat lodě!
Změny v rezervacích je možné provádět až do 30. 5. (bez garance možnosti
rezervovat chatku nebo srub – ale stále lze spát ve stanu).
AHOOOJ NA SÁZAVĚ

