
PROGRAM

9:00 snídaně
9:30 přivítání hostů a představení programu
9:45 vyhodnocení naplňování auditu
 vyhodnocení marketingových aktivit + plán na rok 2021
                 
10:00 prezentace spolupráce a dalších kroků v rozvoji Vltavské vodní cesty
   Ministerstvo dopravy 
  Statutární město České Budějovice
 Povodí Vltavy
       Ředitelství vodních cest
      Státní plavební správa
        Jihočeský kraj
      Středočeský kraj
   Destinace a města v okolí Vltavy

12:00 Tisková konference
12:30 oběd

14:30 odjezd loděmi z hlubockého přístavu směr Ferrata Hluboká

www.festivalvltavy.cz#stezkavltavy

Kavárna Lanna České Budějovice

Pátek 21.8.2020

Lodě na vltavské vodě
II. ROČNÍK FESTIVALU VODNÍ TURISTIK Y



www.stezkavltavy.cz#stezkavltavy

Týn nad Vltavou
• Paddle Týn - paddelboard workshop
• možnost zapůjčení šlapadel
• okružní plavby Týn nad Vltavou

Ferrata Hluboká
možnost zdarma zapůjčení ferratového setu a vyzkoušení nové 
ferraty s instruktorem

Hluboká nad Vltavou
Přístaviště Hamry
•  13:30 - 18:00 (každou hodinu)  

kyvadlová doprava Hamry - Ferrata Hluboká

Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou
•   možnost zapůjčení zdarma paddleboardů, kajaků,  

motorových člunů, kol, elektrokol a koloběžek

Marina Hluboká nad Vltavou
• možnost zaůjčení zdarma motorové lodi Boden See
• možnost zapůjčení zdarma kol a inline bruslí

České Vrbné, Vodácké centrum
•  rafting na divoké vodě s instruktory na jedné z nejmodernějších 

slalomových tratí v ČR
• paddleboard workshopy a joga na paddleboardech
• kajaková školička
• možnost zdarma zapůjčení kol a handbiku

České Budějovice
Přístaviště Sokolský ostrov
•  vyhlídkové plavby  dle platného jízdího řádu
•  možnost zdarma zapůjčení šlapadel, veslic, paddleboardů

Městský park BosoNoha.cz
•  možnost zapůjčení zdarma  kol, dvojkol, koloběžek a inline bruslí

Lannova loděnice
•  10:00 - 17:00 (každou hodinu) kyvadlová doprava Lannova 

loděnice - Marina České Vrbné lodí Vojtěch Lanna Junior
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Lodě na vltavské vodě
FESTIVAL VODNÍ TURISTIKY NA STEZCE VLTAV Y

Sobota 22.8.2020
od 13:00 do 18:00 hodin

Prožijte aktivity na Vltavě zdarma!
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