
Lodě naší flotily na Vltavě a Labi jsou oblíbeným místem 
pro pořádání všemožných oslav. Atraktivní prostředí, které 
zaujme možností vyzkoušení řízení lodě. Lodě jsou dopro-
vázeny naším kapitánem, na přání i další obsluhou. Plavidla 
lze nejenom pro dětské oslavy vyzdobit lampióny, svítícími 
balónky, ozvučit dle požadavků, zajistit catering, vypouštění 

balónů štěstí apod. Většinou jsou tyto plavby koncipované 
jako čtyřhodinové, ale lze domluvit zcela individuální délku 
i lokalitu plavby. Velice efektní je i podvečerní plavba, kdy 
s ubývajícím světlem vyniknou svítící lampióny, svíčky, prs-
kavky i balónky, jejichž záblesky se odrážejí v rozzářených 
dětských očích.

Objednávky + kOntakt

SP Praha s.r.o., charter, lodní doprava

Komunardů 43, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 281 932 666, 281 930 708

E-mail: sppraha@sppraha.cz

www.vltavaslodi.cz

www.dovolenaslodi.cz 

www.facebook.com/SP.Praha

- narozeniny, svátky, výročí
originální oslavy

Plavby Probíhají celoročně - oPravdový zážitek Pro všechny. 
Cena základní plavby v Praze nebo Poděbradech (4 h) s kapitánem na lodích 
Tarpon 42A a Tarpon 37N činí 6 000,- Kč (max. 12 osob), na lodi Viking 4 000,- Kč (max. 6 osob). 
Na většině lodí je po dobu plavby k dispozici WiFi připojení zdarma.

naše plavidla jsou perfektně vybavena, nabízí naprosté soukromí, stylové prostředí a jsou výborně ovladatelná. 
• vytápěné interiéry, WC, koupelna, kuchyňka pro přípravu občerstvení
• rozlehlá venkovní paluba, možnost řízení zevnitř či zvenčí
• připojení na 12/220V, lodní audio

 originální Prostředí motorových jachet
 atraktivní lokality Plaveb (Praha, davle, štěchovice, Poděbrady, nymburk)
 možnost vyzkoušet řízení Plavidla, Průjezdy Plavebními komorami
 zážitková oslava

Starosti hoďte za hlavu 
a slavte s námi na palubách 
lodí společnosti SP Praha.

www.vltavaslodi.cz   www.dovolenaslodi.cz



Šlapadlo na přehradě nebo pramičku na řece vyzkoušel ně-
kdy v životě asi každý. Co se ale postavit za kormidlo škune-
ru o trochu většího? Svaly nechat v klidu a v naprosté po-
hodě se vydat na plavbu s menší, snadno ovladatelnou lodí, 
po řece Vltavě z přístavu Praha Holešovice do nedalekých 
Roztok? Výjimečný zážitek, který nadchne děti i dospělé. 

Vše tak akorát – plavbu si dostatečně užijete, není však tak 
dlouhá, aby začala nudit nejmenší pasažéry. Celodenní vý-
let nabitý zážitky, který nevyžaduje brzké ranní vstávání ani 
pozdní návrat. A to bez jakýchkoliv kapitánských zkoušek či 
průkazů.
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na den kapitánem

• objednám akci Kapitánem na den za 4 000,- Kč včetně 
paliva

• po úhradě elektronicky zaslané faktury obdržím elek-
tronicky itinerář a Plavebního průvodce

• ve smluvený čas se dostavím do přístavu Praha Hole-
šovice

• po praktickém zaškolení a deponování vratné kauce 
odplouvám s motorovou lodí
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 vyzkoušejte si nanečisto, jak úchvatný je Pobyt na vlastnoručně řízené lodi
 minimální náklady, jednoduché ovládání, ProPracovaná trasa
 bez sebemenšího stresu, v minimálním Provozu
 nePotřebujete s sebou vůbec nic
 zážitkový den na lodi až Pro 6 osob

Je to tak jednoduché, až se nechce věřit. Žádný průkaz, žádné zkoušky, pouze chuť stát se kapitánem. Plavidlo i celá plavba 
je však z hlediska bezpečnosti maximálně zajištěná.

ceny a termíny:
Plavby probíhají denně od 15. dubna do 30. září (do vyčerpání kapacity). 
čas vyplutí: 10 hodin, čas návratu: 16 hodin.
cena pronájmu: 4 000 Kč (cena zahrnuje pronájem lodi a projeté palivo)
Při předávce plavidla bude požadována vratná kauce 5 000 Kč.

kaPitánem ve čtyřech krocích:


