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Najczęściej zadawane pytania - FAQ: 

1. Jak ubrać się na rafting i co ze sobą zabrać?: 

→ Do komfortowego udziału w raftingu zalecamy przygotowanie stroju sportowego. W ciepłe dni, optymalnym 

zestawem ubrań są krótkie spodenki i koszulka. Na chłodniejsze dni można zastąpić ten zestaw spodniami sportowymi 

i bluzką z długim rękawem. Obowiązkowo na czas trwania spływu należy posiadać obuwie - specjalistyczne obuwie do 

wody, tenisówki lub sandały. Po zakończonym spływie uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni dlatego też 

zalecamy zabranie ze sobą ręcznika, odzieży i bielizny na przebranie. 

2. Czy na rafting mogę zabrać ze sobą sprzęt elektroniczny, np. aparat, telefon? 

→ Przełom Dunajca to unikatowe miejsce z pięknymi widokami, wartymi uwiecznienia. W tracie raftingu będą 

momenty, w których będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcie dlatego też można zabrać ze sobą mały aparat lub telefon. 

Sprzęt zostanie zamknięty w wodoszczelnych pojemnikach. Zaznaczyć należy, że uczestnicy zabierają sprzęt 

elektroniczny i inne rzeczy na pokład pontonu na własną odpowiedzialność. 

3. Jak dojechać na rafting? 

→ Dojazd samochodem na rafting na Dunajcu: 

Planując dojazd na rafting lub spływ kajakowy np. z Zakopanego lub innych regionów Polski należy dojechać do 

Szczawnicy, pozostawić samochód na parkingu przy ul. Pienińskiej, skąd następnie klienci zostaną odebrani i 

przewiezieni do naszej bazy pontonowo - kajakowej, mieszczącej się w Sromowcach Niżnych. Jest to najwygodniejsze 

rozwiązanie logistyczne gdyż przystań końcowa raftingu i spływów kajakowych znajduje się w Szczawnicy, ok. 100 m od 

opisanego parkingu. 

Uwaga! 

Dla klientów wypoczywających na terenie Zakopanego istnieje możliwość wykupienia wycieczki jednodniowej, 

połączonej z raftingiem lub spływem kajakowym. Szczegółów oferty udzielamy telefonicznie. 

→ Dojazd rowerem na rafting ze Szczawnicy 

Alternatywą dojazdu do miejsca rozpoczęcia spływu jest wypożyczenie roweru w Szczawnicy - wypożyczalnia rowerów 

"Pod Kolejką" (przy dolnej stacji Kolei Linowej na Palenicę) i przejazd malowniczą ścieżką rowerową, biegnącą przez 

Przełom Dunajca, Czerwony Klasztor do Sromowiec Niżnych. Czas dojazdu rowerem ze Szczawnicy do Sromowiec 

Niżnych to ok. 1-1,5 godziny. 

4. Chciałbym wziąć udział w raftingu ale nie mam grupy minimum 4 osób 

→ Jest to bardzo częsta sytuacja, w której łączymy zainteresowane osoby w grupę minimum 4 osobową i uruchamiamy 

spływ.  

 


