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Doplňujúce informácie – Rafting, Čunovo
Cena pre firemné akcie:

od 26 € *
*cena je stanovená pre min. 12 ľudí (rafting prebieha v jednom rafte po 6 ľudí a následne druhá skupina 6 ľudí, čistý čas raftingu,
bez prípravy pre jednu skupinu je 60 min.)
*cena je stanovená pre min. 24 ľudí (rafting prebieha v 3 raftoch po 8 ľudí, raftuje sa súbežne, čistý čas raftingu, bez prípravy pre
jednu skupinu je 60 min.)

Prostredie:
Čunovský vodný kanál sa nachádza 20km od Bratislavy a je určený pre všetkých, ktorým sa nechce
ďaleko cestovať za raftovým dobrodružstvom. Preprava do areálu je ľahko dostupná autom, ale aj po hrádzi
na bicykli či korčuliach smer Danubiana, kde si zaraftujete a strávite tu príjemné popoludnie.
Raftovať budeme v Areáli vodných športov v Čunove (AVŠ), kde je vybudovaný umelý vodný
kanál. Tento kanál je jedným z najlepších umelých kanálov na svete a je vhodný aj pre úplných
začiatočníkov. Dĺžka pravého kanála je 460m a ľavého 356m, priemerná hĺbka vody je 1500mm a najväčší
spád má 3,5m a je známy pod menom Čunovská Niagára.
Obtiažnosť vody:
WW II – III+, stredne ťažká - rafting pre každého.
Program:
Ponúkame Vám 90 a 150 minútový program rafting, alebo Vám program vytvoríme na základe
Vašich požiadaviek na kľúč (štandardný raft, alebo forma preteku)
•
•

90 min. program / zahŕňa 30 min. inštruktáž, prezliekanie a 60 min. rafting (cca 4-5 jázd )
150 min. program / zahŕňa 30 min. inštruktáž, prezliekanie a 120 min. rafting (cca 8-10 jázd)

Cena zahŕňa:
Rafting R6-R8, R4, R2: Raftový čln, kompletnú raftovú výstroj (záchranná vesta, prilba, pádlo,
neoprén, neopr.papučky, bundička), inštruktora v každom raftovom člne, inštruktáž o chovaní sa na divokej
vode v prípade prevrátenia sa, záchranára na brehu divokej vody a šatňu so sprchou, toalety.
TERMÍN: Ľubovoľný podľa objednávky. Možnosť raftovania od Pondelka do Nedele.
obdobie jar - leto: od mesiaca Apríl do Septembra v čase od 8:00 do 20:00
obdobie jeseň: od mesiaca Október do Novembra v čase od 10:00 do 17:00
obdobie zima: od mesiaca December do Marca ZATVORENÉ
GPS súradnice Areálu vodných športov Čunovo:
48°01'52,00" N
17°13'41,09" E
Podmienky:
Nutnosť vedieť plávať!
Podpísanie reverzu - prehlásenie o účasti na programe na vlastnú zodpovednosť. Pre osoby mladšie ako 18
rokov podpisujú reverz rodičia príp. zákonný zástupca.
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Klient je za zapožičaný materiál zodpovedný. V prípade straty alebo vážneho poškodenia je povinný tento
materiál uhradiť v plnej výške.
Vyhradzujeme si právo na:
Zmenu programu, zrušenie programu príp. vyradenie osoby z rafového člna pod vplyvom alkoholu alebo
iných omamných látok ak inštruktor uzná, že by mohla byť ohrozená skupina príp. jednotlivec bez nároku na
vrátenie peňazí za danú službu.
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