Vavrinec
2018

[ČESKO]

RAFTING NA VAVŘINCI
Na poslední vlně sezony! Vodácká podzimní romantika,
dobrodružství nebo taky masakr a vyhlášená megaakce.
Vavřinec, Kouřimka, Výrovka – snad žádný jiný potok
v Česku nemá tolik jmen. Jakoby mu vodáci nemohli přijít
na jméno. Není divu – úzké koryto plné vody, stromy, lávky,
peřeje, kameny, jízky, pařezy, zatáčky…. Tolikrát velebený,
proklínaný a zatracovaný, ale přesto stále znovu a znovu
vyhledávaný. O zábavu a adrenalin tu není nouze, ale
ovládáte-li jízdu na 2místné pálavě nebo orinoku, pak si
plavbu zatraceně užijete.
Zveme vás na plavbu, při které se rozloučíme s letošní vodáckou
sezónou tradičním raftingem na Vavřinci.
Program:
Sobota 13.10.: sraz v dohodnutém čase plavby na louce pod
hrází rybníka ve Vavřinci u stanu Sport-S, převzetí vybavení,
plavba s instruktorem nebo bez (půjčovna) a občerstvení po
doplutí.
Stravování: občerstvení po plavbě
Doprava: vlastní
Splouvaný úsek: Vavřinec – tábořiště TK Oregon, cca 9 km
Používané lodě: 2 místné nafukovací Pálavy nebo stabilnější
Orinoka
Obtížnost plavby: do WW 2-3 (pro začátečníky nevhodné!)
Doba plavby: cca 2,5–3 hod.
Minimální věk: 14 let
Místo a čas srazu: Vavřinec, louka pod hrází rybníka na pravém
břehu, u auta Sport-S
Sobota: v 10:30 hod.
Rafting
Termín
13.10

Cena Kč/os.
750

Cena půjčovna Kč/os.
450

V ceně:
-

uvedený program s kompletním vybavením, tj. včetně
neoprenových bot, kalhot, nepromokavé bundy, vesty a helmy

-

instruktor

-

přeprava řidičů z cíle plavby na start k autům

-

vstup na řeku

-

převoz suchých věcí od startu do cíle

-

občerstvení po doplutí

-

DPH

V ceně půjčovny: vypůjčení kompletního vybavení pro plavbu, tj.
pálavy nebo orinoka, pádel, neoprenových kalhot a bot,
nepromokavých bund, plovacích vest a helem, převoz suchých věcí od
startu do cíle, DPH.
Za příplatek: 60 Kč přeprava řidičů z cíle plavby na start
Slevy: Sleva stálého klienta - 5%
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