Dane pochodzą ze strony: http://www.s-o.com.pl. Wygenerowano dnia: 20-02-2018.

Turystyka Człuchów

Spływy tratwami po rzece Brdzie oraz Caravaning Konny (wozy cygańskie) są turystyczną nowością w
regionie Pomorza, okolic Człuchowa i Chojnic. Proponujemy Państwu dwa rodzaje tratew: tratwę
eventową i tratwę rodzinną. Tratwa ma wymiary 7,5 x 2,5 m i może być wyposażona w grill, trap,
wiosła, pychy, kamizelki asekuracyjne, koło ratunkowe, liny cumownicze, kotwicę oraz dodatkowo w
baniak z wodą pitną (30 litrów). Tratwa eventowa na swoim pokładzie umożliwia zorganizowanie np.
imprezy urodzinowej, rodzinnej oraz zakładowej dla 12 osób. W przypadku większej ilości osób
łączymy tratwy w zespoły co ułatwia organizację spotkania dla 24, 36 lub 48 osób. Tratwy eventowe
posiadają na pokładzie rząd ławek i stołów. Można zatem swobodnie biesiadować na wodzie.
Dodatkowym atutem tratwy jest możliwość zjedzenia ciepłego posiłku przygotowanego na grillu.
Tratwa rodzinna umożliwia spływy wielodniowe dla 6 osób. Tratwa posiada namiot, podzielony na 3
sypialnie o wymiarach 2 x 1,4 m każda. Tratwa wyposażona jest w stół przy którym swobodnie siedzi 6
osób. Oferujemy spływ tratwą rodzinną od 1 do 10 dni. Noclegi można spędzać w dowolnie wybranym
przez siebie miejscu lub na stacjach, gdzie znajdują się zadaszone stoły oraz na polach namiotowych z
prysznicem i toaletami. Caravan konny – wóz cygański oferujemy usługi w zakresie organizacji
wycieczek jedno lub wielodniowych caravanem konnym – wozem cygańskim. W czasie wycieczki
jednodniowej możemy zabrać na przejażdżkę do 10 osób oferując uczestnikom posiłki oraz ognisko.
Caravan konny – umożliwia także odbywanie wycieczek wielodniowych dla 4 osób. Wyposażenie
caravanu obejmuje 4 miejsca do spania, aneks kuchenny z kuchenką gazową, lodówką na gaz, zlew,
sztućce, garnki, patelnie, naczynia itp. Aby uczynić życie na trasie bardziej komfortowe wyposażyliśmy
caravan w stół i krzesła campingowe. Organizujemy podróż trwającą od 2 do 8 dni. Noclegi spędzają
Państwo na stacjach znajdujących się w gospodarstwach agroturystycznych wyposażonych w zadaszone
stoły, toalety z prysznicami, wyznaczone miejsce na postój dla koni i wozów. W gospodarstwie można
również zamówić posiłek, drewno na ognisko lub węgiel do grilla
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