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Meandrami Słupi
Trudność szlaku:

średni

Rzeka:

Słupia

Start:

Przystań Kajlandia k.Sulęczyna

Zakończenie:

Bylina

Długość:

14 km

Czas spływu:

5h

Ilość przenosek stałych:
Preferowany sprzęt:

brak
jedynki, dwójki, kanadyjki

Minimalna liczba uczestników:

6 osób

OPIS
Jeśli szukacie spływu z małymi przygodami, to dobrze trafiliście. Na tym odcinku Słupi jest trochę zwalonych
drzew, trochę szybkiego nurtu, trochę holowania kajaka na płyciznach, kilka krótkich przenosek, a na koniec
nagroda - piękne jezioro Żukowskie z jego unikatową fauną. Do tego rozglądajcie się uważnie, bo możecie
dostrzec orła bielika lub podchodzące do rzeki dzikie zwierzęta. Nic w tym dziwnego – w końcu jest to przecież
otulina Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Z ciekawostek warta uwagi jest elektrownia wodna w Strudze –
najstarsza działająca w Europie, a także Kamienie Papieski w Parchowie i Soszycy.
Ten odcinek Słupi należy do średnio trudnych. Na początkowym etapie napotkacie wartki nurt i liczne przeszkody
do ominięcia – głównie będzie to przepływanie pod zwalonymi drzewami. Na nudę nie można tutaj narzekać, ale
bez problemu poradzą sobie kajarze mający za sobą zaledwie 2-3 spływy. Druga połowa trasy jest już
spokojniejsza i pozwala na zrelaksowanie się po pierwszym etapie.
Po udanych zmaganiach z tą trasą możecie już zacząć zastanawiać się nad wyruszeniem na prawdziwie
ekstremalne szlaki – np. na Łupawę lub Radunię!
CENA SPŁYWU ZA OSOBĘ

osoba w kajaku dwuosobowym: 45zł/osobę
osoba w kajaku jednoosobowym Prijon: 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)

