Wypożyczalnia kajaków, oferta dla Hotelu Fajkier
Rzeka Pilica na odcinku Szczekociny - Przyłęk.
Spływ kajakowy rozpoczynamy przy pałacu w Szczekocinach, a kończymy przy moście
kolejowym w Przyłęku. Po drodze dwa młyny i mały próg wymagające przenosek,
jednak są one łatwe. Rzeka kręta, malownicza z bogactwem przyrodniczym. Poniżej
Przyłęku kilka piaszczystych miejsc na brzegach. Dystans do Przyłęku około 14km i 45h
spokojnego płynięcia – odcinek raczej dla osób mających już styczność z kajakami.
Dojazd i powrót łącznie około 70km z Hotelu
Start: Szczekociny (koło pałacu)
Meta: Przyłęk (przed mostem kolejowym)
Rzeka Wiercica na odcinku Sygontka - Przyrów.
Krystaliczna woda, zespół Niebieskich Źródeł czyli krasowych wywierzysk o bardzo
dużej wydajności bijacych na brzegach i w dnie pomiędzy Sygontką a zalewem w
Zalesicach. Podczas spływu musimy 3 razy przenieść kajaki,przed wsią Zalesice, we wsi
Wiercica
przy stawach hodowlanych oraz przed samym Przyrowem. Na wysokości kościoła św.
Mikołaja przed Przyrowem super miejsce na dłuższy odpoczynek.
Dystans około 8km i 3-4h spokojnego płynięcia, dojazd i powrót łącznie około 90km z
Hotelu.
Start: Sygontka
Meta: Przyrów
Rzeka Pilica na odcinku Maluszyn - Krzętów.
Wspaniały i urozmajcony odcinek Pilicy płynącej prawie cały czas z dala od wsi, z
licznymi miejscami do odpoczynku na brzegu. Pierwsza połowa spływu to ostre
meandry i dość wartki nurt, dalej rzeka łagodnieje a po połączeniu z wodami Czarnej
rozlewa się szerzej. Dystans około 18,5km i 5-6h spokojnego płynięcia z dwoma
krótkimi postojami, odcinek łatwy technicznie nawet dla całkowitych nowicjuszy.
Dojazd i powrót łącznie około 130km z Hotelu Ceny wycieczek
pieszych/rowerowych/profilowanych nie obejmują biletów wstępów do obiektów
zwiedzanych w trakcie – jest to zależne od ustalonej trasy i oczekiwań.
Wycieczki prowadzone są przez przewodników posiadających wieloletnie
doświadczenie, oraz aktualne identyfikatory przewodników terenowych.
Start: Maluszyn
Meta: Krzętów
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Cena zawiera:
- wypożyczenie kompletu sprzętu i jego transport,
- transporty powrotny kierowców na miejsce rozpoczęcia spływu,
- pilotaż uczestników z Hotelu na miejsce rozpoczęcia spływu,
- w przypadku wypożyczenia 1-2 kajaków również transport uczestników,
Komplet wypożyczanego sprzętu:
- dwuosobowy nowoczesny, wygodny i bezpieczny kajak polietylenowy ProTour470,
- dwa wiosła Egalis Swift Alu,
- dwie kamizelki asekuracyjne Aquarius,
- worek wodoszczelny 30l,
- schematyczna mapka trasy spływu.
Usługa wypożyczenia nie obejmuje opieki instruktora i ratownika.
Istnieje możliwość spływu na:
- Pilica od Krzętowa aż po Zalew Sulejowski
- Warta od Mirowa do Mstowa 11km
- Warta Załęczański Łuk Warty od Lisowic k/Działoszyna do Kamiona 28km
- Liswarta od Zawad do Wąsosza Górnego na Warcie
- Nida (Biała od Bizorędy, Czarna od wsi Nida i od połączenia aż po Wiślicę)
- inne okoliczne rzeki i spływy wielodniowe.
Maksymalna liczba uczestników podczas jednorazowego spływu to 12 osób (6
kajaków).
W kajaku poza dwójką dorosłych na łatwych odcinkach może również płynąć małe
dziecko 5-7lat.
Podstawowe informacje praktyczne:
1. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się i stosowania do regulaminu usługi
dostępnego na stronie
http://jurapolska.com/jurapolska_regulamin_wyp_kajakow.pdf i przed
udostępnieniem sprzętu.
2. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko i wyłącznie w kajaku z osobą dorosłą.
3. Obowiązuje kategoryczny zakaz spływania po sztucznych progach wodnych.
4. Pływamy w kamizelkach asekuracyjnych
5. Nie pływamy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
6. Na spływ należy zabrać: komplet ubrań na zmianę, czapkę/kapelusz, kurtkę
przeciwdeszczową, ręcznik, sandały lub inne buty do wody, picie oraz jedzenie.
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