Сколівський рафтинг центр

Особливості
Організація рафтингу та сплавів по Карпатських річках. Школа інструкторів. Організація
мандрівок по печерах.
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Опис
Сколівський рафтинг центр пропонує рафтинг та сплави в Карпатах як в
Сколівському районі так і по усій західній Україні. У Сколівському районі огранізовуються
рафтиги та сплави по річках
Опір
та
Стрий
.

По річці Опір рафтинг проводиться по маршрутах
- Від міста Сколе до села Верхнє-Синьовидне (протяжність 15 км., Складність – 2
категорія);
- Від міста Сколе до села Розігрче (протяжність 30 км., Складність – 2 категорія);
- Від села Славсько до села Верхнє-Синьовидне (протяжність 30 км., примітка – за
умови високого рівня води в річці).

По річці Стрий рафтинг проводиться по маршрутах
- Від села Урич до Синєвидного (протяжність 20 км., Складність – 1 категорія);
- Від села Верхнє Синєвидне до села Розгірче (протяжність 15 км., Складність – 1
категорія);
- Від села Верхнє Синєвидне до села Розгірче (протяжність 15 км., Складність – 1
категорія);
- Від села Верхнє Синєвидне до села Гірне;
- Від села Урич до села Розгірче (протяжність 30 км., Складність – 1 категорія).

Також організовуються рафтинг-тури по інших річках Карпатських гір, таких як Чорний
Черемош та Тиса. Ці сплави є більшої складності (4-та категорія). Прикладом є тур під
назвою «Рафтинг Черемош», який проводиться по такому маршруту: поворот на селище
Дземброня - кінець села Красник. На цьому маршруту є цікаві пороги та складні ділянки:
поріг "Берди", "Дземброня", "Біла кобила", "Малий Гучок", "Середній Гук" та "Великий
Гук" (найскладніший).

Для любителів легких сплаві організовуються багатоденні сплави по річках Дністер,
Стрий, Свіча, Мізунка, що беруть свій початко від міста Сколе, міста Розвадів, а
закінчуються в Галичі або Хотині.
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Крім водного туризму до Ваших послуг огранізовуються туристичні походи по Карпатах
(гори Парашка, Пікуй, Великий Верх, Хом`як, Говерла, Піп Іван, Чорногіський хребет,
Горгани, Боржава та ін.), подорожі по скелям та печерам (Печера Ключ - Сколе, Печера
Млинки - Чортків, Печера Оптимістична – Королівка, Печера Джуринська – Нагоряни,
Печера Кришталева – Кривче, Печера Озерна – Стрілківці, Печера Вертеба – Більче,
Печера Страдчнська - Страдч). Біля скель та річок організовуються шнурові перепри
(троллей), Маятник на мості, Тарзанка, Підвісний намет, Скелелазіння. Можна взяти
каяки (байдарки, човни) на прокат.

Додаткова інформація
Важливо для участі в рафтингу та сплавах з собою мати наступні речі :
- шорти або тонкі штани (необхідні для захисту від сонця);
- футболка або тонка сорочка з рукавами (необхідні для захисту від сонця);
- кросівки або кеди на шнурівці (що можна замочити). Тапочки або сандалі не можна
брати, так як вони розмокають та зриваються течією з ніг.
- блайзер або панамка.
- купальник (плавки).
- вітрівка.
- сонцезахисні окуляри.
- крем від засмаги.
- додатковий одяг (спортивний костюм, куртка, кофта, кросівки, шкарпетки, білизна
та рушник), який буде необхідний для перевдягання, коли промокнете.

Послуги
-

Організація рафтингу по річкам Карпат (Опір, Стрий, Черемош, Прут, Тиса).
Організація сплавів по рівнинним річкам (Дністер, Стрий, Свіча, Мізунка).
Організація спелеотурів по печерам Тернопільської області.
Організація турстичних походів по Карпатам.
Оренда водного спорядження.
Походне опалення в наметах вночі.
Організація походної сауни на 4 чол.
Трансфер до м. Сколе, с. Урича та м. Львова.
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Контактна інформація

Львівська обл., м Сколе, вул. Стрийська, 15

тел. 063 6880692

097 0839626

skype: rafting.center

Як доїхати

Схема проїзду
Проїзд до Сколівського рафтинг центру:
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Переглянути більшу мапу
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