OFERTA na 48 osób ( dwie przyczepy z kajakami ) SPŁYW KAJAKOWY rzeką PARSĘTĄ na trasie Karlino – Bardy

Port
SPŁYW KAJAKOWY rzeką Parsętą od Karlina do Bard około 4-5 godzin. Na koniec spływu w Bardach można zrobić ognisko z kiełbaską po zabraniu suchego Rybacki

Port
Jachtowy

prowiantu przed wyjazdem na spływ. Łatwa trasa, bez przeszkód, ładna widokowo.

Most drogowy/kolejowy
Kołobrzeg
Ul. Solna

* Turyści mogą przyjechać swoimi samochodami na spływ kajakowy do Karlina.
*48 osób = Wypożyczenie 24 kajaków po 40 zł = 960 zł
*Transport kajaków na spływ i odbiór kajaków po spływie = 380 zł

28zł OD OSOBY

Centrum
Sportowe (UF0)
KONIEC KAJAKIEM

DODATKOWO
*3 ratowników WOPR płyną podczas spływu i dbają o bezpieczeństwo = 600 zł
*16 zł Ubezpieczenie każdej osoby na kwotę 10 000zł NNW w PZU = 48 osób po 16 zł = 768 zł
*Obiad z dwóch dań w połowie spływu 14 zł i 60 zł transport obiadów. 48 obiadów po 14 zł z transportem = 732 zł
*Autobus który przyjedzie PO 48 TURYSTÓW i przywiezie do Karlina na spływ oraz odwiezie z Bard po spływie do Pensjonatu nad morzem =869zł

KANAŁ
DRZEWNY
Most drogowy

1,5 godziny
spływ kajakowy

113zł od OSOBY!!!

OFERTA na 16 osób ( jedna przyczepa z kajakami ) SPŁYW KAJAKOWY rzeką PARSĘTĄ na trasie Karlino – Bardy
* Turyści mogą przyjechać swoimi samochodami na spływ kajakowy do Karlina.
*16 osób = Wypożyczenie 8 kajaków po 40 zł = 320 zł
* Transport kajaków na spływ i odbiór kajaków po spływie = 190 zł
RAZEM KOSZT CAŁEGO SPŁYWU 510 zł : 16 OSÓB =

32 zł od OSOBY

START
KAJAKIEM
KARLINO

8 km

PARSĘTA

Próg wodny w Pyszce
przepływamy
za progiem odbiór kajaków
30 min
spływ
Most drogowy

DODATKOWO
*2 ratowników WOPR płyną podczas spływu i dbają o bezpieczeństwo = 400 zł
*16 zł Ubezpieczenie każdej osoby na kwotę 10 000zł NNW w PZU = 24 osoby po 16 zł = 384 zł
*Obiad z dwóch dań w połowie spływu 14 zł i 60 zł transport obiadów. 24 obiady po 14 zł z transportem = 396 zł
*Autobus który przyjedzie PO 24 TURYSTÓW i przywiezie do Karlina na spływ oraz odwiezie z Bard po spływie do Pensjonatu nad morzem= 869 zł
RAZEM KOSZT SPŁYWU = 2719 : 24 OSOBY=

10 km

28zł od OSOBY

Kłopotowo – Wrzosowo
Wodujemy / odbieramy
KAJAKI
11km

RAZEM KOSZT CAŁEGO SPŁYWU 670 zł : 24 OSOBY=

Wodujemy / odbieramy
KAJAKI
1,5 godziny
spływ kajakowy

* Turyści mogą przyjechać swoimi samochodami na spływ kajakowy do Karlina.
*24 osoby= Wypożyczenie 12 kajaków po 40 zł = 480 zł
* Transport kajaków na spływ i odbiór kajaków po spływie = 190 zł

Most drogowy
Pobłocie Wielkie -Bardy

ŚCIEŻKA ROWEROWA
Z KARLINA DO KOŁOBRZEGU

OFERTA na 24 osoby ( jedna przyczepa z kajakami ) SPŁYW KAJAKOWY rzeką PARSĘTĄ na trasie Karlino – Bardy

Ząbrowo- Pustary
Wodujemy/odbieramy
KAJAKI

PARSĘTA

KOŁOBRZEG

18 km

90 zł od OSOBY !!!

1,5 godziny
spływ kajakowy

RAZEM KOSZT CAŁEGO SPŁYWU = 4309 zł : 48 OSÓB =

Most drogowy
Kołobrzeg
Ul. E. Łopuskiego
Most drogowy
Kołobrzeg
Ul. Młyńska

2,5 godziny
spływ
kajakowy

RAZEM KOSZT CAŁEGO SPŁYWU = 1340 zł : 48 OSÓB =

KOŁOBRZEG

PRÓG WODNY
przepływamy
KARLINO
Plaża ,,dzika”
przy ogródkach działkowych
koniec ul. Kościuszki
przy Wiosce Dziecięcej.
Wodujemy / odbieramy
KAJAKI

Spływ kajakowy 47 km rzeką Parsętą od Karlina do Kołobrzegu.
Łatwa trasa, czas spływu około 7-8 godzin.

DODATKOWO
*1 ratownik WOPR płynie podczas spływu i dba o bezpieczeństwo = 200 zł
*16 zł Ubezpieczenie każdej osoby na kwotę 10 000zł NNW w PZU = 16 osób po 16 zł = 256 zł
*Obiad z dwóch dań w połowie spływu 14 zł i 60 zł transport obiadów. 16 obiadów po 14 zł z transportem = 284 zł
* 2 Busy które przyjadą PO 16 TURYSTÓW i przywiozą do Karlina na spływ oraz odwiozą z Bard po spływie do Pensjonatu nad morzem= 660 zł
RAZEM KOSZT SPŁYWU = 1908 : 16 OSÓB=

119 zł od OSOBY!!!

OFERTA na 8 osób ( jedna przyczepa z kajakami ) SPŁYW KAJAKOWY rzeką PARSĘTĄ na trasie Karlino – Bardy
* Turyści mogą przyjechać swoimi samochodami na spływ kajakowy do Karlina.
*8 osób = Wypożyczenie 4 kajaków po 40 zł = 160 zł
* Transport kajaków na spływ i odbiór kajaków po spływie = 190 zł
RAZEM KOSZT CAŁEGO SPŁYWU 350 zł : 8 OSÓB =

44 zł od OSOBY

DODATKOWO
*1 ratownik WOPR płynie podczas spływu i dba o bezpieczeństwo = 200 zł
*16 zł Ubezpieczenie każdej osoby na kwotę 10 000zł NNW w PZU = 8 osób po 16 zł = 128 zł
*Obiad z dwóch dań w połowie spływu 14 zł i 60 zł transport obiadów. 8 obiadów po 14 zł z transportem = 172 zł
* 1 Bus który przyjedzie PO 8 TURYSTÓW i przywiezie do Karlina na spływ oraz odwiezie z Bard po spływie do Pensjonatu nad morzem= 330 zł
RAZEM KOSZT SPŁYWU = 1180 : 8 OSÓB=

147zł od OSOBY!!!

Możemy zaproponować również trudniejsze trasy dla osób bardziej doświadczonych w kajakarstwie i zrobić ofertę cenową. Wodujemy również 2 kajaki.
Zapraszam do opisów tras spływów na okolicznych rzekach na naszej stronie internetowej www.piraci-parsety.pl

Andrzej Trafny tel. 886256945
Jarosław Krawiec tel. 693012697
Wypożyczalnia kajaków Piraci Parsęty

www.piraci-parsety.pl
kajaki@piraci-parsety.pl

