
PRAGNIEMY GORĄCO POLECIĆ

DWUDNIOWY SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ RADEW I PARSĘTĄ

Z NOCLEGIEM w XIX w PAŁACU W NOSOWIE. 

Pierwszy dzień - spływ kajakowy rzeką Radew od miejscowości Niedalino do miejscowości Nosowo z 
noclegiem nad rzeką w dziewiętnastowiecznym Pałacu w Nosowie http://www.palacnosowo.ohp.pl/ 

Drugi dzień -spływ kajakowy rzeką Radew od miejscowości Nosowo do miejscowości Karlino i dalej 
już  rzeką Parsętą do miejscowości Bardy. Te dwie trasy kajakowe które pragniemy zaproponować są 
atrakcyjne widokowo, rzeki głównie płyną przez lasy. Podczas spływu turystą kajakowym towarzyszą 
grupy kaczek i łabędzi. Miłośnicy wędkowania po spływie kajakowym będąc na noclegu w Pałacu w 
Nosowie mogą pokusić się o złapanie troci bądź łososi w rzece Radew z możliwością przyrządzenia w 
Pałacowej kuchni.  To może być więcej dni kajakowania na innych odcinkach rzek Radwi i Parsęty oraz 
na bardzo atrakcyjnych dopływach m.in. : Pokrzywnica, Dębnica, Chotla, przeplatanych całodziennymi
wycieczkami do Kołobrzegu i Mielna oraz korzystaniem ze ścieżki rowerowej z Karlina do Kołobrzegu . 

Serdecznie zapraszamy  – przykładowa oferta cenowa na 50 osób : 

Piątek 

Przyjazd do Pałacu nocleg i kolacja :
50 osób x 50 zł od osoby za nocleg = 2500 zł 
50 kolacji x 20 zł od osoby = 1000zł

Sobota :

50 śniadań x 18 zł od osoby = 900 zł 
Wypożyczenie 25 kajaków dwuosobowych z wiosłami i kamizelkami x 40 zł od kajaka = 1000zł 
Transport kajaków na spływ do Niedalina = 240 zł
Transport autobusem osób z Nosowa do Niedalina = 600zł 
3 Ratowników WOPR = 600 zł płyną podczas spływu i zapewniają bezpieczeństwo
50 obiadokolacji x 25 zł od osoby = 1250 zł 
50 osób x 50 zł od osoby za nocleg = 2500 zł 

Niedziela :

50 śniadań x 18 zł od osoby = 900 zł 
Wypożyczenie 25 kajaków dwuosobowych z wiosłami i kamizelkami x 40 zł od kajaka = 1000zł 
Odbiór kajaków z Bard = 340 zł
Odbiór autobusem osób z Bard do Nosowa = 600 zł 
3 Ratowników WOPR = 600 zł płyną podczas spływu i zapewniają bezpieczeństwo
50 obiadokolacji x 25 zł od osoby = 1250 zł 

Ubezpieczanie NNW  50 osób x 14 zł od osoby = 700 zł każda osoba jest ubezpieczona na kwotę 
10 000zł na 3 dni w PZU taryfa PZU SPORT.

CZYLI KOSZT CAŁEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO Z NOCLEGIEM I WYŻYWIENIEM = 15 980 zł : na 50 
osób = 319 zł od osoby !!!!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Andrzej Trafny tel. 886256945
Jarosław Krawiec tel. 693012697
Wypożyczalnia kajaków Piraci Parsęty 
www.piraci-parsety.pl 
kajaki@piraci-parsety.pl 
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