„RIEKY SEVEROVÝCHODNÉHO PO SKA, 2008“:

Niektoré z riek....CZARNA HANCZA, NETTA, ELK, BIEBRZA, BLIZNA, JEGRZNIA....

VANDER, športový klub, v spolupráci so športovým klubom Kanoistický Klub Karlova Ves
organizujú turistický splav po ských riek a jazier.
Termín:
2.7.-13.7.2008
Stru ný popis splavu: Cie om cesty budú rieky severovýchodného Po ska, ne aleko hraníc
s Litvou a Bieloruskom. Naším cie om sú rieky a jazerá tejto lesnatej oblasti nazývanou i zelenými p úcami
Po ska. Táto as Pobaltia je charakteristická svojim rovinatým až mierne zvlneným reliéfom ktorý tu zanechal
pred 10.000 rokmi pevninský adovec, vodnatými, meandrujúcimi a pomaly te úcimi riekami s istou vodou
a pieso natým dnom a brehmi, túlavými balvanmi, jazerami s množstvom vodného vtáctva, rakmi a bobrami,
ihli natými, prevažne borovicovými lesmi striedajúcimi sa s pasienkami a malými hospodárskymi usadlos ami
typickými pre pobaltský vidiek.......

Brodnické jazerá, PO SKO
Splavova rieky a jazerá budeme na otvorených lodiach, turistických kanoe, na ktorých budeme
preváža i svoje potreby na stanovanie a varenie. Tábori sa bude na táboriskách priamo pri rieke. Autobus
ostáva s nami, stretávanie s ním bude približne každé 3 dni, pod a dostupnosti táborísk. Výber riek bude
riešený na mieste pod a vodného stavu, schopností ú astníkov a po asia
Z h adiska obtiažnosti charakteristiky vodných tokov je splav vhodný i pre za iato níkov a rodiny
s de mi. Vodácku výstroj a lode je možné zabezpe i .
Cena: 5.500,-Sk (cena je predbežná, bude vyplýva predovšetkým z ceny dopravy). V cene je
doprava, táboriská a miestne poplatky.
Na spiato nej ceste plánujeme ( v náväznosti na asové možnosti ) navštívi niektoré z historických
miest Po ska.
Akcia je organizovaná ako spolo ná akcia všetkých ú astníkov a tejto akcie sa zú ast uje každý na
svoju vlastnú zodpovednos a vlastné riziko. Každý si musí zabezpe i individuálne zdravotné a úrazové
poistenie do zahrani ia.
Kontakt:
E-mail: pales@arding.sk,
Telefón: SK :0903 825069

