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Łupawa : Łupawsko-Łupawa
Trudność szlaku:
Rzeka:
Start:
Zakończenie:

średni
Łupawa
Łupawsko
Łupawa

Długość:

34,8

Czas spływu:

2 dni

Ilość przenosek stałych:
Preferowany sprzęt:
Minimalna liczba uczestników:

2
jedynki, dwójki, kanadyjki
6 osób

Opis
Rzec by można było “Dla każdego coś miłego”. Ten dwudniowy odcinek łączy w sobie dwa różnorodne fragmenty
- spokojny z szybkim. Jeśli macie przyjaciół, którzy lubią skrajnie różne formy kajakarstwa to coś dla nich.
Pierwszy dzień - w drodze do Łupawy - pozwoli Wam chłonąć piękno otaczającego krajobrazu, podglądać ptaki,
które licznie występują nad pokonywanym przez Was jeziorem. To Wy będziecie wybierać tempo spływu, bo to od
Was i Waszego wiosłowania będzie zależało jak szybko znajdziecie się na końcu tego odcinka. Z powodzeniem
możecie odpoczywać w słońcu na jeziorze i odpoczywać podziwiając piękno przyrody kaszubskiej i jeziora
rynnowego, jakim jest pokonywane przez Was Łupawsko. Dopiero ostatnie 2 km. to zapowiedź pływania po
rzekach i wstęp do kolejnego dnia. Drugi dzień daje Wam początkowo możliwość przyzwyczajenia się do
pływania po rzekach. Zaczyna się spokojnie i niewinnie, ale to tylko początek… To co zapamiętacie to szybki nurt,
slalom między zwalonymi drzewami, niesamowite długie i mocne bystrza, które niejednokrotnie tworzą fale
załamujące się na Twoim kajaku. Będzie Wam brakowało tchu w odpowiedzi na emocje, których dostarczy Wam
Łupawa a do twarzy przyklei się uśmiech - choć sprawę z tego zdacie sobie dopiero po dotarciu do Łupawy. Od
Was zależy, czy się na to piszecie.

CENA SPŁYWU ZA OSOBĘ
osoba w kajaku dwuosobowym: 80zł/osobę
osoba w kajaku jednoosobowym turystycznym: 120zł/osobę
osoba w kajaku jednoosobowym górskim: 140zł/osobę
CENA ZAWIERA
miejsce w kajaku polietylenowym
kamizelkę asekuracyjną
wiosło symetryczne Dr Kajak
transport kajaków na początek i po zakończeniu spływu
mapkę spływu
ubezpieczenie NNW
worek wodoodporny (jeden na kajak)
transport kierowców do samochodów po zakończeniu spływu
fartuch kajakowy (tylko kajaki jednoosobowe)

