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Łagodna Łupawa
Trudność szlaku:
Rzeka:
Start:

łatwy
Łupawa
Łupawsko

Zakończenie:

Kozin

Długość:

14 km

Czas spływu:
Ilość przenosek stałych:
Preferowany sprzęt:
Minimalna liczba uczestników:

4h
brak
jedynki, dwójki, kanadyjki
6 osób

Opis
Na tym odcinku Łupawa płynie łagodnie, ale nie brakuje też małych wyzwań. Dzięki dobrym instrukcjom, z
przeszkodami poradzą sobie początkujący kajakarze jak i rodziny z dziećmi.
Piękny, w większości leśny odcinek, urozmaicają łąki. Na jednej z nich można podziwiać potężne rozłożyste
dęby. łagodne brzegi rzeki umożliwiają łatwe i bezpieczne wyjścia z kajaka.
Do pokonania są dwa progi, z czego pierwszy - na początku trasy -jest niski i idealnie wyprofilowany dla
kajakarzy. Drugi próg ma wysokość ok. 0,5 m, ponieważ spiętrza on wodę do pobliskiej pstrągarni. Co ciekawe,
aby bezpiecznie go pokonać, trzeba się dobrze rozpędzić i dokładnie wycelować w jego środek. Pozytywne
emocje gwarantowane!
Warto wybrać się na ten odcinek Łupawy, bo skrywa jeszcze dwie niespodzianki. Niesamowitą atrakcją
przyrodniczą jest duża tama zbudowana przez bobry na dopływie Łupawy. Niezapomniane wrażenie, gdy nagle
słyszysz rozproszony dźwięk szumu wody a po ok. 100 m wyłania się imponująca budowla czworonożnych
budowniczych.
Po dłuższym czasie mija się most drogowy. Na sam koniec spływu "wisienką na torcie" są wyłaniające się zza
zakola rzeki i drzew, ruiny ceglanego mostu kolejowego z początku XX wieku w Kozinie. To właśnie meta, czyli
przystań kajakowa Family Day.

Dla chętnych i ciekawych: ok. 300 m od przystani w Kozinie znajduje się uroczy ceglany kościółek ukryty w lesie
CENA SPŁYWU ZA OSOBĘ
osoba w kajaku dwuosobowym: 45zł/osobę
osoba w kajaku jednoosobowym turystycznym: 70zł/osobę
osoba w kajaku jednoosobowym górskim: 80zł/osobę
CENA ZAWIERA
miejsce w kajaku polietylenowym
kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
wiosło symetryczne Dr Kajak
transport kajaków na początek i po zakończeniu spływu
mapkę spływu (jedna na kajak)
miejsce na pozostawienie samochodu
ubezpieczenie NNW
worek wodoodporny (jeden na kajak)
transport kierowców do samochodów po zakończeniu spływu
fartuch kajakowy (tylko kajaki jednoosobowe)

