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Doplňujúce informácie – Rafting, Liptovský Mikuláš
Cena pre firemné akcie:

od 25 € *
*cena je stanovená pre min. 6 ľudí (rafting prebieha v jednom rafte po 6 ľudí, čistý čas raftingu, bez prípravy pre jednu skupinu
je 60 min.)

Prostredie:
Areál vodného slalomu Andreja Cibáka leží na juhovýchodnom okraji mesta Liptovský Mikuláš. Je
situovaný na ľavom brehu rieky Váh , ktorej odrazením vody je aj napájaný. Do prevádzky bol spustený v
roku 1978 a jeho otcom bol pán Andrej Cibák.
Raftovanie:
Začiatok tvorí privádzací kanál zakončený štartovacím bazénom v dĺžke 680 metrov. Z toho sú vedené dve
samostatné trate, ktoré sa približne v strede spájajú a ďalej pokračujú spolu späť do rieky Váh.Ľavá trať s
ľahšou obtiažnosťou sa volá ”Váh” a pravá kratšia ,ale zato náročnejšia sa volá ”Orava”.
Obtiažnosť vody:
WW II – III+, stredne ťažká - rafting pre každého
PROGRAM: Ponúkame Vám 90 a 150 minútový program rafting, prípadne na základe požiadaviek klienta
90 min. program / zahŕňa 30 min. inštruktáž, prezliekanie a 60 min. rafting (cca 3-4 jazdy )
150 min. program / zahŕňa 30 min. inštruktáž, prezliekanie a 120 min. rafting (cca 6-8 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, toalety.
TERMÍN: Ľubovolný podľa objednávky. Možnosť raftovania od Pondelka do Nedeľe.
obdobie jar - leto: od mesiaca Apríl do Septembra
UBYTOVANIE: Bez ubytovania. V prípade záujmu Vám zabezpečíme ubytovanie apartmán, penzión
prípadne hotel.
STRAVA: Bez stravy. V prípade záujmu zabezpečíme na kľúč. Ponúkame: prípravu grilovačiek, opekačiek,
barbecue a viac.
SPRIEVODNÝ PROGRAM: doplnkové zábavné atrakcie, nafukovacie atrakcie, teambuilding a oveľa
viac.
DOPLATKY: Zdravotné poistenie 0,80€/osoba/deň.
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 prípadne zmenu trasy / zjazd náhradného toku pri nedostatku prírodnej
vody, alebo vysokom stave vody, ktorý by mohol ohroziť účastníkov zájazdu.
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.
Iné:
Zabezpečíme Vám odbornú inštruktáž v anglickom, nemeckom, alebo maďarskom jazyku.
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