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Bukowina : Siemirowice-Łupawa
Trudność szlaku:
Rzeka:
Start:

trudny
Bukowina
Siemirowice

Zakończenie:

Łupawa

Długość:

31,9 km

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

2 dni
2
jedynki, dwójki
6 osób

Opis
Jeszcze Was tu nie było? Błąd, który należy jak najszybciej naprawić! Rzeki, które kochają doświadczeni
kajakarze. Bukowina - dopływ Łupawy, sprawdzi Wasze kajakowe umiejętności i wytrzymałość, która się Wam
przyda, żeby pokonać cały odcinek przewidziany na pierwszy dzień. ale i dostarczy Wam wiele pozytywnych
emocji i zabawy. Będziecie mieli możliwość zabawy na wielu zwalonych drzewach znajdujących się w korycie, a o
dziwo, na końcu, kiedy sił już czasem brakuje, znajduje się kilka trudnych do pokonania. Do Was będzie należał
wybór sposobu pokonania drzew, ale musicie liczyć się z tym, że ukończenie odcinka na pewno Was zmęczy. Już
na dzień dobry dostaniecie zastrzyk adrenaliny - bo Ci odważniejsi na dobrym sprzęcie mogą spróbować skoczyć
z zastawki - pamiętajcie tylko, że najpierw należy zbadać poziom wody, żeby przywieźć z rzeki tylko dobre
wspomnienia. Drugi dzień to wartko płynąca, charakteryzująca się bardzo mocnymi i długimi bystrzami oraz
falami przelewającymi się przez kajak gdzieniegdzie przyozdobionymi pianą ze względu na kotłowanie się wody.
Będziecie musieli trafić w przecinki drzew, choć na Łupawie miejsc do kontemplacji krajobrazu też nie zabraknie.
Piękne, alternatywne drogi, którymi płynie rzeka na tym odcinku zaspokoją gusta nawet najbardziej
wymagających miłośników przyrody.

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)

