SPŁYW RZEKĄ WEŁNĄ
od przystani „NOWY MŁYN” DO MUZEUM MŁYNARSTWA W JARACZU
Najłatwiejszy z możliwych w Polsce, idealny dla osób z dziećmi, a także tych, którzy w żadnym
spływie jeszcze nie uczestniczyli (kiedyś wreszcie trzeba zacząć)
Uwagi początkowe:
1. Pokonanie z prądem i to bez wysiłku 10 kilometrowego odcinka uroczej rzeki Wełny
zajmuje 4 - 5 godzin.
2. Jest to wyjazd całodniowy, jeśli uwzględnić czas dojazdu do miejsca startu (ca. 35 km od
Suchego Lasu), okres ładowania się naszej grupy do kajaków, czas powrotu z końca spływu
do miejsca startu i na koniec nasz piknik z ogniskiem.
3. Miejsce zbiórki - Suchy Las ul. Obornicka, parking przy hali sportowej, samochód z
migającą żółtą lampą na dachu.
4. Wypożyczalnia kajaków Nowy Młyn (www.nowymlyn.com) zapewnia pełną obsługę, tj.
parking dla samochodów, kajaki, kapoki , wodoszczelne worki na rzeczy osobiste i przejazd
powrotny, a także osobno płatny poczęstunek po powrocie do Nowego Młyna (będziemy
bardzo głodni po kilku godzinach spędzonych na świeżym powietrzu).
5. Termin - sobota 20 maja 2017 r.
PROGRAM
godz. 9.30
godz. 9.45
godz. 10

zbiórka dla notorycznych spóźnialskich w Suchym Lesie
zbiórka pozostałych kajakarzy i krótka odprawa dla wszystkich
wyjazd do stanicy Nowy Młyn w miejscowości Ruda za Obornikami
(nie czekamy na spóźnialskich, muszą sami dojechać)

godz. 10.30 - 11.30

parkujemy samochody, wsiadamy do kajaków i na wodę po przygodę

godz. 11.30 – 16

płyniemy rzeką Wełną do Jaracza, dyskusje towarzyskie na wodzie

godz. 16 – 16.30

czekamy aż wszyscy dopłyną

godz. 16.30 - 17.30

zwiedzamy Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

godz. 17.30 - 18

autobusiki przewożą nas grupami z powrotem do miejsca startu

później

piknik, ognisko,

Uwagi końcowe:
1. W spływie mogą brać udział dzieci, z wyjątkiem niemowlaków.
2. Bardzo sympatyczni gospodarze ośrodka Nowy Młyn wypiekają znakomity chleb wg starej
receptury, który można kupić na miejscu, warzą również smaczne piwo, także do nabycia.
3. Koszt wypożyczenia kajaku wraz z przywozem na miejsce startu 45 PLN na osobę.
Siodełka dodatkowe dla małych dzieci bezpłatne. Za ognisko dopłacamy 10 zł, więc jedno
miejsce w kajaku z ogniskiem kosztuje łącznie 55 zł.
4. Pieniądze proszę włożyć do zaklejonej koperty i napisać na niej nazwisko, ilość osób oraz
kwotę. Koperty zbierzemy po przyjeździe na przystań i przekażemy właścicielowi.
5. Na przystani czynny jest bar pod chmurką, gdzie można posilić się po kilku godzinach
wiosłowania. Można też wziąć własny prowiant na piknik. Grill na miejscu.
6. Fundamentalną zasadą spływu jest posiadanie ubrania na przebranie się w razie wywrotki.
Wypożyczalnia daje w dla naszego użytku po jednym worku wodoszczelnym na kajak.
Wywrotka na tak spokojnej rzece jest bardzo mało prawdopodobna, ale można wysypać się
nawet przy niezgrabnym wysiadaniu. Radzę zabrać ubranie do przebrania się w razie gdyby
…

