[NORSKO]

RAFTING SJOA – HEIDAL-FAUKSTAT
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1 680 / 1 900 km
Na základě exkluzivní smlouvy s norskou raftingovou společností
můžete se Sport-S absolvovat rafting na úchvatné severské řece Sjoa.
Zařaďte půldenní program do svého zájezdu nebo individuální cesty
a vychutnejte si Norsko i jinak - prohlédněte si nádherný kaňon řeky
Sjoa z raftu a přitom si užijte zábavu i adrenalin.
A jaké jsou výhody raftingu se Sport-S?
 VYSOKÁ BEZPEČNOST - čluny řídí místní profesionální guidi
s norskou licencí a perfektní znalostí řeky


KONEČNÁ CENA S VÝRAZNOU SLEVOU - cena raftingu
zahrnuje všechny poplatky včetně vstupu na řeku a je o více
jak 50 % levnější než na místě



POHODLÍ - součástí raftingu je doprava účastníků na start a z cíle
plavby, neraftující účastníci zájezdu tak nejsou nijak omezeni
v alternativním programu



VŠESTRANNÁ PÉČE - pro účastníky raftingu je přichystáno
občerstvení (káva, čaj, džus) a teplé sprchy po doplutí a můžete si
koupit profesionální CD s fotografiemi z vaší plavby

Sjížděný úsek:
SJOA - ledovcová řeka ve středním Norsku je jednou z nejpopulárnějších
norských řek. Pramení na úpatí největšího skandinávského pohoří
Jotunheimen. Raftuje se na cca 10 km dlouhém úseku Heidal - Faukstat,
kde se pravidelné vlny mírnějších úseků střídají s hukotem peřejí a vodních
válců.
Obtížnost plavby: WW 2-3, doba plavby 2,5 hod.
Čas programu: 16:00-19:30 (prázdniny), 15:00-18:30 (jaro / podzim)
Minimální věk: 15 let
Místo srazu: parkoviště u startu raftingu v Heidalu
Raftové čluny: vícemístné pro 4-6 osob, s guidem na každém člunu
Sezóna

Cena v Kč/os.

1.6.-30.9. 2017

1 390

V ceně:
• Kompletní vybavení pro plavbu (neoprén, neoprénové boty, vesta,
bunda, helma, pádlo)
• Instruktáž před jízdou, raftové čluny
• Transport na start a z cíle
• Občerstvení po plavbě (káva,čaj, džus)
• Využití sprch a toalet v cíli
• Poplatek za vstup na řeku
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
Slevy:
• Pro skupiny od 20 os. a stálé klienty na dotaz
Rádi vám zajistíme vám i další programy – rafting na dalších úsecích,
canyoning, River Boarder – plavba na destičkách, turistiku na ledovci,
lanové aktivity – lezení, slaňování a další aktivity.
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