KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ

ślizgi pontonem z silnikiem, spływy kajakowe, loty balonem

powietrze
&
woda

Firma Dwa Żywioły jest spółką cywilną Marcina Chibowskiego i Piotra Pakuły. Obaj od wielu
lat organizowaliśmy w środowisku akademickim spływy kajakowe po rzekach nizinnych i górskich zarówno w kraju jak i za granicą. Pływaliśmy po rzekach górskich: Alp, Norwegii, Pirenejów, Turcji, Kaukazu, Korsyki. Nasza pasją chcemy się podzielić z innymi poprzez organizację
spływów kajakowych i pontonowych po Wiśle w jej najpiękniejszym odcinku tj. Małopolskim
Przełomie Wisły. Mamy nadzieję, że nasze wieloletnie doświadczenie i państwowe uprawnienia
„Instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością kajakarstwo”, pomogą nam w realizacji tego
przedsięwzięcia.
Drugim żywiołem, z którym chcemy współpracować jest powietrze, dlatego też od wiosny
2012 roku chcemy organizować loty widokowe balonem na rozgrzane powietrze.
W 2011 roku dostaliśmy dofinansowanie unijne na rozwój naszej firmy, co w wyraźny sposób
przyczyniło się do jakości i ilości sprzętu, którą dysponujemy.
W chwili obecnej dysponujemy 33 pontonami o różnej długości: 320 cm, 360 cm, 420 cm, 470
cm i 520 cm mogącymi pomieścić od 4 do 11 osób.
Pontonem można spłynąć na pagajach z nurtem Wisły lub też doczepić silnik spalinowy 6 KM
japońskiej firmy Tohatsu, który nie wymaga żadnych patentów czy też specjalnych uprawnień
i może być obsługiwany przez każdego kto został przeszkolony przez naszego pracownika.
Przyjemną i relaksującą forma spędzenia czasu z naturą jest spływ pontonem z silnikiem elektrycznym. W tym wypadku wywozimy Państwa wraz ze sprzętem w górę Wisły, skąd z nurtem
rzeki wspomagając się cichym silnikiem elektrycznym docieracie Państwo do Kazimierza.
Posiadamy 8 pontonów z kolumną kierowniczą i silnikami 10KM z rozruchem elektrycznym.
Pontony te nie wymagają uprawnień motorowodnych i po kilku minutowym szkoleniu każdy jest
w stanie poprowadzić taki ponton. Pontony z kolumną kierowniczą są optymalne dla 2-3 osób
i mimo stosunkowo niewielkiej mocy wprowadzają pontony w ślizg, przez co pływanie na nich
sprawia dużo przyjemności, a jednocześnie jest bardzo bezpieczne i dostępne dla każdego.
W czasie godzinnej przejażdżki na takim pontonie można przepłynąć dystans ok. 30 km.

Dla osób lubiących szybką jazdę przygotowaliśmy przejażdżki z naszym sternikiem łodziami
hybrydowymi Rib. Dysponujemy trzema takimi łodziami, które mogą zabrać razem do 25 osób.
W połączeniu z pontonami z kolumną kierowniczą możemy przygotować bardzo atrakcyjną,
dynamiczną imprezę dla ok 50 osób.
Ponadto dysponujemy 35 dwuosobowymi kajakami polietylenowymi oraz 35 kajakami pneumatycznymi.
Kajaki polietylenowe dodatkowo mogą być wyposażone w siedzisko dla dziecka. Kajaki pneumatyczne są wykonane z tego samego materiału co pontony dzięki czemu są bardzo odporne
na przetarcia i rozerwania. Dużą zaletą kajaków pneumatycznych jest ich stabilność i bezpieczeństwo. Stabilność wynika z pompowanych burt dzięki czemu nawet przy przechyleniu się
kajaka zaczyna działać siła wyporu zanurzonej burty (pływaka) w wyniku czego kajak natychmiast się prostuje i wraca do równowagi. Ponadto dno wykonane jest z airmaty, która po napompowaniu usztywnia całą konstrukcje. Na kajakach tego typu za granicą spływa się rzeki
górskie do klasy trudności WW3.
Na życzenie Państwa jesteśmy w stanie zorganizować spływ pontonowy lub kajakowy dla maksymalnie 250 osób na dowolnym odcinku Wisły lub innej wybranej przez Państwa rzece.
Uzupełnieniem naszej oferty wodnej jest zabawa w kulach wodnych. Jest to bardzo bezpieczna i intensywna forma rozrywki w której osoba „chodzi” po wodzie zamknięta w napompowanej
powietrzem kuli z grubego, przezroczystego PVC. Kula taka jest kontrolowana z brzegu za
pomocą przyczepionej do niej linki.
Ciekawą i niespotykana do tej pory ofertą jest geoturysyka po Małopolskim Przełomie Wisły,
w programie której mamy poznawanie przemian geologicznych zachodzących na tym obszarze, obserwacje zjawisk przyrodniczych oraz obserwację ptaków. Dzięki kamieniołomom w Piotrawinie i Nasiłowie łatwo można dowiedzieć się o procesach zachodzących na tych terenach
przed milonami lat, a przy odrobinie szczęścia i nasze pomocy znaleźć ząb rekina, lub inne
skamieliny roślin i zwierząt, które były tu przed milinami lat. Lornetki oraz lunety, które mamy na
wyposażeniu pozwolą obejrzeć różnorodność ptaków tu przebywających. Cały program geoturystyki jest nadzorowany i wspierany merytorycznie przez Państwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie.
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