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Referencje
Prawdziwy Rafting 100 km od Warszawy wydawał nam się czymŚ równie
abstrakcyjnym, jak stoneczny, dwutygodniowy urlop wolny od komarów nad naszym
Battykiem. - Potaplamy się trochę w zimnej wodzie na zdezelowanym sprzęcie, jakoś
to odchorujemy i ,,Rafting" będziemy mieli zaliczony. - Tak właśniesobie myśtetiśmy.
A ponieważ zbliżata się połowa października wielu z nas bez przekonania dektarowało
opcję wejŚcia do zimnej wody.

Na miejscu bytiśmy bardzo mile zaskoczeni zarówno profesjonalnym sprzętem
(pontony, kajaki, pianki, kaski i wszystko co potrzeba tącznie z prowiantem)
umiejętnoŚciami i podejŚciem instruktorów oraz w pełni profesjonalnym torem kajakowym

zapewniającym ekstremalnie faj ne przeżycia.

Przez kitka godzin podzieleni na grupy zdobywaliśmy pierwsze szlify raftingu
na rzeczywiście górskiej wodzie i zupetnie nieznanego nam wcześniejhydrospeedu.

Uczytiśmysię też podstaw ratownictwa na górskich wodach
w wyczynowych kajakach górskich.

,

araz próbowaliśmy swoich sił

czyli

M-CANOE (marka należąca do
Totus Outdoor Sp. z o.o.), zrealizował plan naszego eventu w stu procentach (integracja,
wiara we własne moce, nowe doświadczenia itp.). Bratiśmy udział w bardzo sprawnie
.i
zorganizciwanym przedsięwzięciu, instruktorzy to fachowcy w swoich dziedzinach, dzięki
czemu prowadzone przez nich zajęcia byty ciekawe, bezpieczne i a przede wszystkim
bardzo emocjonujące.
Organizator catego przedsięwzięcia,

Już w trakcie zajęć dziękowal,iśmy instruktorom

poszczególnych atrakcji
przezycia
za dostarczone
a właścicielowiM-CANOE za zorganizowanie nam super imprezy
integracyjnej.

Z

pełną odpowiedzialnością za każde stowo potecamy ten sposób integracji
zespotów, to miejsce a zwłaszcza tego Organizatora, któremu jeszcze raz sktadamy
podziękowania za dostarczone emocje w dobrej cenie.
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