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Piękna pogoda sprzyja uprawiania różnego rodzaju sportów i aktywnego wypoczynku na łonie natury.
Polecamy skorzystać z oferty myśliborskiego Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych "Z.A.J.E." która
posiada: - wypożyczenie kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi, wraz z dowozem
sprzętu w wyznaczone miejsce oraz jego odbiór po spływie a także opiekę ratownika, przewodnika, wynajem 10 nowych rowerów turystycznych, bo nie wszędzie da się kajakiem dopłynąć... - oraz pokoje
do wynajęcia w Gospodarstwie Agroturystycznym w Pszczelniku. Wszelkie informacje oraz rezerwacje
pokoi - pod numerem telefonu 608 063 032 - Klaudiusz Mockałło Firma Z.A.J.E. - Proponuje m.in.:
spływy 1-dniowe: ok. 3 lub 6 godzin płynięcia; koszt na osobę już od 25 zł !!! (w zależności od
trasy/liczby osób) - cena zawiera transport sprzętu i do 8 osób/kierowców nad start oraz odbiór po
spływie. Do każdej grupy dostosowują się indywidualnie. W ofercie są również spływy wielodniowe z
różnymi atrakcjami w zależności od zapotrzebowania (most linowy, sauna, paintball, grochówka
wojskowa). Zapraszamy do wcześniejszej rezerwacji terminów na spływy oraz noclegi... w sezonie bywa
różnie. Rezerwując wcześniej termin mają Państwo pewność, że kajaki będą już czekały na Wasz wolny
czas. Do Państwa dyspozycji udostępniają: 15 dwuosobowych kajaków polietylenowych oraz 10 kajaków
"tradycyjnych". Trzy z nich posiadają dodatkowe siedzisko dla małego dziecka. Kajaki wyposażone są w
komorę wypornościową, która zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. W cenie każdego wypożyczonego
kajaka wliczone są dwa wiosła oraz dwie kamizelki asekuracyjne, mapka i worek wodoszczelny na rzeczy.
Kajaki przed wypożyczeniem można obejrzeć osobiście i wybrać ten, który będzie Państwu najbardziej
odpowiadał &ndash; posiadamy różne modele. Zapraszam do rezerwacji telefonicznej: kajaki 664459517,
rowery 606382876 CENNIK: KAJAK dwuosobowy (2 x wiosło, 2 x kapok, mapka, worek) -35 zł doba,
Transport do 12 kajaków- 2 zł za km (bus +przyczepa+8 osób) Nocleg od 40zł osobo doba. Wszelkie
informacje można uzyskać: Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych "Z.A.J.E." Bartosz Mścibor Mockałło
Adres: Pszczelnik 2, Zachodniopomorskie, 74-300 Myślibórz zajesplywy@op.pl, GG: 24 288 410, Skype:
mocek111, http://www.zaje.com.pl. GPS: 52.859174,14.833784 Telefony komórkowe: 664 459 517;
606 382 876, 608 063 032 Zapraszamy!!!
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