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Doplňujúce informácie – Splav Mošoň, HUN
Cena pre firemné akcie, program XXL:

od 50 € *
*cena je stanovená pre min. 12 ľudí

Cena pre firemné akcie, program XXL:

od 40 € *
*cena je stanovená pre min. 24 ľudí

Mošon / dvojdňový splav zahŕňa:
Dvojdňový splav Mošónskeho ramena 45 km z Rajky až do Máriakálnok, miesto v člne, kompletná vodácka
výstroj na splav záchrannú vestu, pádlo, bundičku v prípade škaredého počasia, suchý vak príp. sud na suché
veci do raftu, inštruktor /sprievodca, ktorý Vás bude sprevádzať, doprava technického materiálu +
inštruktorov, welcome drink po príchode do kempu, ubytovanie v kempe HALÁSZY (1x noc / poplatok),
prenájom stanu značky Husky (6 miestne ), 1x večera - večerné barbeque + chlieb, pochutiny, večerné
ohnisko, posedenie pri ohni, presun áut do cieľa pomocou organizátora.
Prostredie:
Nádherné lesnaté brehy Mošonského ramena rieky Dunaj začneme splavovať v táborisku v dedinke Rajka,
ktorá sa nachádza iba 4 km za hranicami Bratislava - Čunovo v Maďarsku. Tok rieky je rýchly a úzky, ktorý
prechádza nádhernou Podunajskou nížinou.
Splavovať:
Počas dvojdňového splavu Vás čaká 45 km dlhá etapa z Rajky až do úžasnej dedinky Máriakálnok so
zastávkou na prenocovanie v Halászy.
Mošonské rameno budeme splavovať na 4 až 6 miestnom člne Colorado príp. na nafukovacom 2 miestnom
kánoe.
Rieka tečie z Dunaja od Čunova z 1852 r.km územím Maďarska a vteká opäť do Dunaja medzi Čičovom a
Klížskou Nemou na 1794 riečnom kilometri. Rieka je dlhá 125km, pričom najčastejším miestom začiatku
splavu je táborisko "Aranykárász" v Rajke.
Obtiažnosť vody:
Obtiažnosť vody je WW I – II, splav pre každého, vhodné pre deti od 5 rokov.
Vlastný termín:
Pri počte od 12 osôb si môžete vybrať ľubovoľný termín. Možnosť splavovania od Pondelka do Nedeľe v
termíne od 1.5. do 30.9. 2015.
Ubytovanie:
V kempe podľa programu. Organizátor nezabezpečuje tábornícku výstroj ( spacie vaky a pod. ). V prípade
záujmu Vám zabezpečíme ubytovanie v apartmánovom dome, v chatke.
Strava:
Podľa programu. V kempe sa nachádza aj bufet s jedlom a ponúka aj alko a nealko nápoje.
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Doprava:
Stretávame sa v Rajke pri rieke v táborisku "Aranykárász" zabezpečíme dopravu mikrobusom, autobusom.

vlastná doprava. V prípade záujmu

_______________________________________________________________________________________________
IČO: 35 897 392
kontakt: +421 911 305 961
DIČ: 2021874294
web.: www.raftovanie.sk
IČ DPH: SK2021874294
e-mail.:info@raftovanie.sk

