
 

S KRAPEM NA SÁZAVU 

2. - 5. 6. 2022 
 

Čtvrtek 2. 6. 2022 

odpolední příjezd do Týnce n. Sázavou  

ubytování v hostelu nebo pod stanem v Týnci 

nad Sázavou - areál Bisport  

 

Pátek 3. 6. 2022 

půjčení lodí, plavba Týnec n. S.- Pikovice (16 km), 

Pikovice - možnosti procházek na vyhlídky po okolí, Luka pod Medníkem , volný program  

zpět vlakem do kempu Bisport (Týnec n. S.) 

 

Sobota 4. 6. 2022 

půjčení lodí, plavba Týnec n. S. - Pikovice (16 km) 

Pikovice - možnosti procházek na vyhlídky po okolí, Luka pod Medníkem , volný program  

zpět vlakem do kempu Bisport (Týnec n. S.) 

 

Neděle 5. 6. 2021: dle počasí a nálady 

možnost návštěvy zámku Konopiště (vzdálenost od Týnce n. S. autem 9 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bisport.cz/ubytovani


 

 

Ubytování a rezervace: 

Areál Bisport - www.bisport.cz/ubytovani, Týnec n. Sázavou 

 

Hostel - pokoje: 

Ubytování s vlastním spacákem - 295 Kč/os/noc  

+ poplatek z ubytování 21 Kč/dospělý/noc 

Lůžkoviny (jednorázový poplatek až na 7 nocí) 150 Kč/os 

Snídaňové menu 90 Kč/os 

 

Kemp: 

Poplatek za osobu nad 18 let/79 Kč  

+ poplatek z pobytu/21 Kč  

osoby 10 – 18 let 79 Kč (neplatí poplatek za pobyt obci) 

 

V případě platby v den příjezdu neplatíte poplatek za stan, který činí 50 Kč/noc 

za malý stan (1–3 osoby) a 100 Kč/noc za velký stan (4 a více osob). 

Teepee-jednotlivá místa: 140 Kč/1 osoba/1 noc 

Teepee-celé - soukromí: 980 Kč/noc (průměr 6m, velikost cca pro 7–10 

dospělých osob, dle velikosti zavazadel) 

 

Pokud máte zájem o rezervaci pokoje v hostelu nebo teepee, prosím 

o zprávu do 31. 1. 2021. Současně s tím uveďte počet dospělých + dětí, počty 

budou důležité pro rezervaci lodí, kterou budeme vyřizovat následně. 

Ubytování ve stanu není potřeba rezervovat předem (stačí přijet). Dejte ale 

prosím vědět, že máte o akci zájem do 31. 3., ať o tom víme, až se budou 

rezervovat lodě!                                                                              

           AHÓJ NA SÁZAVĚ 


