
V rámci zahájení vodácké sezony zve dne 
8.5.2010 Vltava sport service všechny 

krumlovské vodáky ZDARMA  
k prvnímu  splutí Vltavy na kanoích a 

raftech. 
 

 

 
Trasa plavby : Český Krumlov - Zlatá Koruna 
 
Začátek plavby od : Loděnice Vltava, ul.5 května v  Č. Krumlově ( u celnice ) 
                                 8.5.2010 od 10 do 14 hod 
 
Konec plavby : Kemp Zlatá Koruna , v odpoledních hodinách 
 
Podmínky : zapůjčení kanoe nebo raftu, včetně pádel, vest, barelů a mapy, 
doprava lodí zpět do Českého Krumlova - ZDARMA . Dopravu zpět si musí každý 
zajistit sám! Pokud budeme mít v mikrobusech volno , rádi Vás svezeme zpět. 
 
Co vzít s sebou: teplé oblečení, plavky, sluneční a potápěčské brýle, piknikovou 
soupravu, občerstvení dle potřeby a hlavně dobrou náladu !   
 
Informace a rezervace : nutné domluvit telefonicky  nebo mailem. Nabídka platí 
do rozebrání flotily ! Více informací na www.ckvltava.cz 
 

Ahoj na Vltavě ! 
 
Vltava sport service 
Hradební 60 
381 01 Český Krumlov 
Tel.: +420 - 380 711 988  
e-mail:ckvltava@ckvltava.cz 
 



V rámci zahájení vodácké sezóny zve dne 
8.5.2010 Vltava sport service všechny 

krumlovské vodáky ZDARMA 
k prvnímu  splutí Vltavy na kanoích a 

raftech. 
 

Trasa plavby : Český Krumlov - Zlatá Koruna 
 
Začátek plavby od : Loděnice Vltava, ul.5 května v  Č. Krumlově ( u celnice ) 
                                 8.5.2010 od 10 do 14 hod 
 
Konec plavby : Kemp Zlatá Koruna , v odpoledních hodinách 
 
Co nabízíme : zapůjčení kanoe nebo raftu, včetně pádel, vest, barelů a mapy, 
dopravu lodí zpět do Českého Krumlova - ZDARMA . Dopravu zpět si musí každý 
zajistit sám! Pokud budeme mít v mikrobusech volno , rádi Vás svezeme zpět. 
 
Co vzít s sebou: teplé oblečení, plavky, sluneční a potápěčské brýle, piknikovou 
soupravu, občerstvení dle potřeby a hlavně dobrou náladu !   
 
Informace a rezervace : nutné domluvit telefonicky  nebo mailem Nabídka platí 
do vyprodání flotily ! 
 
Podmínky zapůjčení : 

1) loď ( kanoe nebo raft ) je nutné rezervovat telefonicky nebo mailem a tato 
rezervace musí být potvrzena ( v případě velkého zájmu nebudeme schopni 
uspokojit všechny ) 

2) loď bude zapůjčena dospělé osobě na základě předložení průkazu 
totožnosti a sepsání smlouvy  

3) nabídka je určena obyvatelům Českého Krumlova a osobám zde 
pracujícím anebo studujícím 

4) z důvodu omezeného počtu lodí ( cca 60 ) lze na kažou osobu rezervovat 
pouze 2 lodě a odpovídající příslušenství 

5) Cestovní agentura Vltava nezodpovídá za škody na zdraví nebo majetku 
způsobené používáním zapůjčeného materiálu 

 
 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a strávíte na 
Vltavě příjemný den. 

 
 
Vltava sport service  
Hradební 60 
381 01 Český Krumlov 
Tel. : +420 - 380 711 988  
e-mail:ckvltava@ckvltava.cz 


