
Vodácké Finsko 2007 
         

Předběžný rámcový itinerář zájezdu KVT  
 

Datum Trasa – náplň - činnost km 
BUS

km 
přesun Poznámka 

12.7. 
čtv. 

18,oo hod nakládání, navazování, přistavený 
BUS na loděnici KVT 
22. hod. odj. Přes noc směr Gdansk 

 
 
250  

  

13.7. 
pá 

14,00 příj. Gdansk - přístav, do 17 hod volno, 
prohlídka okolí přístavu 
17,00 nalodění 
18,oo odj. Do Švédska 

430   
 
Trajekt do Nynäshamnu 

14.7. 
so 

12,00 příjezd Nynäshamn,  
13,00 odj. Směr Upsala -  Umea – Tornio – 
přejezd hranic do Finska  

 
600  

 Do pozdních nočních 
hodin 

15.7. 
ne 

Pokračování v přesunu přes polární kruh  
(u města RATASJOKI ) 

800  Po cestě volné táboření, 
přejezd polárního kruhu - 
oslava 

16.7. 
po 

V 10 hod. příj. do IVALON MATTI 
nástup na řeku IVALOJOKI 
odj. cca 12 hod. po vodě 

100 + 
130 

 
 
15  

BUS  se postupně přesune 
do cíle – u města IVALO 
Během cesty volné 
táboření 

17. – 22 .7. 
út – so (ne) 

Sjezd řeky IVALOJOKI k městu IVALO,  
poslední den navázání a přejezd do kempu 

30 107  Zcivilizování v kempu 
Koppelo 

23.7. 
po 

Přesun do NP  PYHATUNTURI, výstup na 
kotu 540m (!!) – pěší výlet s vyhlídkou 

200  Spaní u jezera  

24.7. 
út 

Přesun do NP  OULANKA, pěší výlet do 
kaňonu 

420  Spaní  na volném tábořišti

25.7. 
stř. 

Přesun do Helsink 600 
 
 

 Spaní kemp u Helsink  

26.7. 
čtv. 

Dop. prohlídka Helsink 
11,30hod. nalodění na trajekt v přístavu 
Helsinki 
16 - 18. hod letmá prohlídka Tallinnu 
18,00 hod odjezd směr Riga 

500  12,30- 15,30 hod. trajekt 
do Tallinnu 

27. – 29.7. 
pá - ne 

Přesun do Pardubic, event. sjetí řeky 
v Lotyšsku,  předpokládaný příjezd po 12 hod. 

1000  1 x spaní po cestě u moře 
potom  non stop, jen nutné 
technické přestávky 

 
 Program může být upraven dle vodního stavu,  počasí  a  s ohledem na dopravu. 
 
Nezapomeňte  REPELENTY (!!) a dobrou náladu. Hudební nástroje jsou samozřejmostí.  Jinak 
trenujte zadky na sezení v autobuse – je to daleko (cca. 5000 km).  Ale jak jinak se podívat za polární 
kruh.  
 
Plánuje se schůzka účastníku (přespolní budou informováni)  
 
 


