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Ekstremalna Łupawa cd.
Trudność szlaku:

trudny

Rzeka:

Łupawa

Start:

Łupawa

Zakończenie:

Łebień

Długość:

15 km

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

6h
1
jedynki, dwójki, kanadyjki
10 osób

OPIS
Jeżeli można nazwać rzekę energiczną, to lepszej okazji ku temu nie będzie. Na tym odcinku nie będziesz się
obijał, czeka Cię czytanie wody, pokonywanie zwalonych drzew i szusowanie na licznych i bardzo mocnych
bystrzach. Jeśli chcesz poczuć orzeźwiającą wodę na policzkach i fale przebijające się przez burty kajaka - to nie
możesz takiej okazji przegapić. Łupawa gwarantuje zabawę podnoszącą znacząco poziom adrenaliny. Tak się na
tym skupisz, że możesz nawet nie zauważyć kilku przenosek znajdujących się po drodze...
Łupawa jest rzeką, na którą się wraca... bo kiedy płyniesz nią pierwszy raz oprócz koryta rzeki nie widzisz nic...
nie ma czasu. Drugi, trzeci, czy któryś z kolei raz na tym odcinku odsłania Ci dopiero całość atrakcji oferowanych
przez tę rzekę. Nagle okazuje się, że ekstremalne wrażenia związane ze spływem idą w parze z niewiarygodnymi
krajobrazami przede wszystkim leśnych odcinków i niesamowitym poczuciem jedności z przyrodą. No bo gdzie
jeszcze można przepływać niezwykle blisko młodych łabędzi, które są na tyle małe, że spokojnie mieszczą się w
gnieździe?
Rzeka alternatywnych dróg - ilekroć nią płyniesz dostrzegasz nowe drogi, którymi można dotrzeć do celu. Ale
uwaga - jeśli na rzece można się zgubić, to właśnie tu! To częste bycie "na rozstaju dróg" wiąże się z bogactwem

zadrzewionych wysepek znajdujących się w korycie rzeki, potęgujących poczucie bycia samym z dzikością dzikością rzeki, dzikością otaczającego krajobrazu i Twoją dzikością, człowieka, który korzysta z uroków
oferowanych przez Łupawę.
CENA SPŁYWU ZA OSOBĘ
osoba w kajaku jednoosobowym 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)

