
CK BTF – PM_ÚMO1/2021-13 

02. LODÍ PO VLTAVĚ Z PRAHY DO MĚLNÍKU 

Termín: neděle 22.08.2021 

 
Jen třikrát do roka je pořádána jedinečná PLAVBA  z Prahy do Mělníku. Řeka Vltava 
Vám na ní nabídne 50 kilometrů fantastických zážitků!  Z paluby lodi, která na své 
trase proplouvá několika plavebními komorami, se Vám nabídnou netradiční pohledy 
na krásy naší vlasti. Tak neváhejte! Ráno vyplouváme v 7:00 hod. z Rašínova 
nábřeží v Praze, kam Vás doveze náš autobus. Odtud loď, vybavená restaurací 
(doporučujeme oběd) a barem s rozmanitým občerstvením, propluje pod Karlovým 
mostem, mosty Libeňským a Trojským až do míst, kde končí hlavní město a začíná 
tzv. „zelené údolí“.  Za městem Kralupy nad Vltavou zažijete pohled na starobylý 
zámek Nelahozeves tyčící se na vyvýšené skále nad řekou a technickou památku 
Malou vodní elektrárnu Mířejovice se zdymadlem a  jezovým mostem. Poté se 
otevřou jedinečné pohledy na středočeskou krajinu s bájnou horou Říp. Na konci 
šestihodinové plavby proplujete historickým Vraňansko-hořínským plavebním 
kanálem k soutoku Vltavy a Labe, místu s překrásnými pohledy na mělnický zámek            
a jeho vinice. V MĚLNÍKU pod ZÁMKEM plavba končí. Z Mělníku odjedete 
autobusem do nedaleké Nelahozevsi, rodiště hudebního skladatele A. Dvořáka. 
Ukážeme Vám skladatelův rodný dům. V případě jeho provozu bude zajištěna 
prohlídka pro individuální zájemce. V pozoruhodném pozdně renesančním ZÁMKU 
NELAHOZEVES si pak všichni prohlédnete honosné šlechtické interiéry rodu 
Lobkoviců. V provozu je zámecká restaurace a prodejní galerie. Návrat domů cca 
kolem 19:30 hod.     
Pozn. Změna programu a termínu vyhrazena. 
 
 
Termín: neděle 22.08.2021 
Cena: 1. 290,- Kč/os. 
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, plavba lodí Praha – Mělník, vstupné zámek Nelahozeves, 
průvodce CK. 

 
Doporučené kapesné na vstupné: Nelahozeves – rodní dům A. Dvořáka: cca 30,- Kč/os. 
Pozn.: Oběd: Vlastní nebo v restauraci na lodi.  Doporučujeme!  
Předpokládaný odjezd z Plzně: 5:15 hod. Prosíme o dodržení času, který je stanovený k času vyplutí 
lodí. Předem za to děkujeme. 
Předpokládaný návrat do Plzně: cca 19:00 hod.    
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