ROWER + KAJAK

outdoor

55 - 60 zł

5 - 40 osób

3-4h

MIEJSCE DO WYBORU
▪ las i jezioro w okolicach obiektu zakwaterowania grupy (w obrębie kompleksu jezior Wdzydzkich)
▪ miejsce wskazane przez Ciebie

KOSZT
liczba uczestników

≤ 20

21 - 40

cena za osobę (netto)

60 zł

55 zł

W przypadku grupy poniżej 12 osób obowiązuje opłata jak za 12 osób.
Na życzenie organizujemy kompleksowe pobyty (wyżywienie, nocleg, imprezy wieczorne).
Koszty i plan takiego pobytu ustalane są indywidualnie, po konsultacji.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie, firma ubezpieczona od OC.

LICZBA OSÓB
Ostateczna ilość osób ustalana najpóźniej 7 dni przed datą imprezy.
Dla grup powyżej 40 osób szczegóły realizacji ustalane indywidualnie.

PRZEBIEG IMPREZY
Propozycja „Rower i Kajak” to ciekawy pomysł na aktywne spędzenie czasu. Atrakcja łączy
w sobie wycieczkę rowerową i wyprawę kajakową. W pierwszej części zabawy uczestnicy
wyruszają na wycieczkę, wykorzystując rowery górskie. Ich celem jest wieża widokowa
we Wdzydzach Kiszewskich lub opcjonalnie Kaszubski Park Etnograficzny
(skansen we Wdzydzach). Po dotarciu na miejsce grupa zwiedza wybrany obiekt.
Następnie przesiada się na kajaki i wraca do miejsca zakwaterowania już drogą wodną.
Cena zawiera:
- wypożyczenie roweru górskiego marki Kross (rozmiar M lub L, model z 2020 roku),
- wypożyczenie kajaku wraz z całym potrzebnym wyposażeniem,
- transport sprzętu na miejsce „przesiadki”,
- opiekę animatora podczas całej wyprawy,
- bilety wstępu na wieżę widokową we Wdzydzach Kiszewskich (w przypadku opcji
zwiedzania skansenu cena wzrasta w zależności od kosztu wybranego pakietu zwiedzania).
Na życzenie organizujemy catering na trasie wycieczki.

Istnieje możliwość poszerzenia oferty o inne pakiety atrakcji integracyjnych, przykładowe oferty znajdują się
na stronie www.sparker.pl, zapraszamy.
Istnieje możliwość indywidualnych modyfikacji scenariusza i dostosowania czasu trwania imprezy do potrzeb
grupy, np. wprowadzenie przerwy obiadowej lub skrócenie imprezy.

