PO VODE
ZA POZNANÍM
vodné splavy
po rieke Ondava

MORAVANY

Nasadnite do člnov
a vyrazte za novým
dobrodružstvom!

HOROVCE

Trhovište
Bánovce
nad Ondavou

Trebišov

a
dav
On

Život obyvateľov obce Moravany
bol v minulosti výrazne spätý
s riekami, o čom svedčí aj erb
obce – v červenom štíte na modrej
zvlnenej hladine strieborný
obrátený čln, v ňom vzadu sediaci
strieborný muž v klobúku so zlatým,
do vody vnoreným veslom.

Zemplínske
Hradište
Oborín
Hraƙ

Sirník

BREHOV
VeƎká Tǈƙa

Zemplín

Malá Tǈƙa
Ladmovce

Nové dobrodružstvá
čakajú na všetkých,
ktorí sa neboja zamočiť.
V ponuke máte:

BORŠA
Viniļky
Sátoraljaújhely

Streda nad
Bodrogom

Sárospatak
Bodrogolaszi
Sárazsadány

Olaszliszka

KRÁTKE SPLAVY
dĺžka splavu

Szegilong
Szegi

1 – 7 hodín

STREDNÝ SPLAV
dĺžka splavu

celý deň

TOKAJ

DLHÝ SPLAV
dĺžka splavu

plné 2 dni

spojené aj s prenocovaním
pod stanom

Splavovanie prebehne pod odborným dohľadom
skúseného tímu:

vodácky
inštruktor

zdravotník

biológ

VeƎký
Kamenec
Malý
Kamenec

Získajte bohaté zážitky nielen zo samotného splavovania,
ale aj spoznávania prírody, pozorovania flóry a fauny
pozdĺž celého splavovaného toku rieky Ondava.
Trasa

Dĺžka
trasy

▶ Moravany → Horovce
▶ Moravany → Brehov
▶ Moravany → Borša
▶ Moravany → Borša / Tokaj

Doba
trvania

Cena kanoe
s dopravou

6 km

1 hod.

16 €*

30 km

6 – 7 hod.

40 €*

50 km

11 - 12 hod

55 €*

105 km

36 - 40 hod

95 €*

*Ceny platia pri požičaní 4 a viac lodí.

V cene je zahrnuté:

doprava

(späť do Moravan)

pádla

plávacie
vesty

vodotesný
vak

stan

(v prípade splavu
s prenocovaním
pre každé kanoe)

Možnosť objednania doplnkového programu:

Prehliadka tokajskej pivnice
s ochutnávkou vín.

Adresa
Obec Moravany
Obecný úrad Moravany
Moravany 98,
072 03 Rakovec nad Ondavou

Prehliadka kaštieľa
Františka Rákociho II. v Borši.

Kontaktná osoba
Mgr. Vladimír Čeklovský
+421904879505, +421 56 688 46 46
moravany@obecmoravany.sk

Aktivity boli realizované s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja.

