Rejsy tradycyjnymi łodziami wiślanymi - Basonianka
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Wysłane przez mlewandowska w ndz., 2017-07-09 13:45
Basonianka, Basonia i Bason, czyli tradycyjne łodzie wiślane zapewniają niecodzinne przeżycie
podczas rejsów Wisłą. Łodzie na co dzień stacjonują w Toruniu w historycznej stolicy wiślanej żeglugi.
Filsacy zapraszają na trzy rodzaje rzecznych wypraw z wiatrem lub nurtem:
1. krótki rejs (po Toruniu),
2. średni rejs (podgrodzie toruńskie),
3. długi rejs (od Kujaw przez Ziemię dobrzyńską i pozostałości po dawnej świetności Zakonu
Krzyżackiego aż do Ziemi chełmińskiej).
Podczas rejsów zasmakujesz tradycyjnej wiślanej żeglugi. Płaskodenne długie łodzie bezkolizyjnie
przemieszczają się pomiędzy wiślanymi płyciznami, a ich zadarte dzioby pozwalają na przybicie w
każdym miejscu brzegu. Flisacy w trakcie rejsu opowiadają wiślane historie oraz o zwyczajach
rzecznych ptaków. Przy odrobinie szczęścia podczas spływu można zobaczyć orła bielika, białe czaple
i czarne bociany. Na życzenie zostanie przygotowana ﬂisacka strawa w żeliwnym kociołku
gotowana na ognisku. Istnieje możliwość zorganizowania prawdziwej wiślanej wyprawy z noclegiem
pod namiotem lub w gospodarstwie agroturystycznym. Łodzie są stabilne i bezpieczne. W zależności
od potrzeb i nastroju napędza się je żaglem, pychem (specjalnymi wiosłami) lub silnikiem spalinowym.
Uwaga: na każdą wodną wycieczkę należy zabrać coś od słońca i od wiatru (wiatrówka, okulary,
kapelusz, parasol, krem). Łodzie zabierają do 12 osób.
W tym roku, Roku Rzeki Wisły zapraszamy na rejsy towarzyszące Festiwalowi Wisły. Już od 11 sierpnia
można dołączyć do załogi BASONIANKI, by wziąć udział w obchodach Festiwalu Wisły. Popłyniemy w
górę Wisły do Włocławka, a potem w kawalkadzie festiwalowej spłyniemy z całą festiwalową ﬂotą
przez Nieszawę i Ciechocinek do Torunia (14 sierpnia). Bądź częścią wielkiego ogólnopolskiego ﬂisu!
Wstąp do naszej załogi! W kolejnych dniach poprowadzimy naszą ﬂotę ku Dolinie Dolnej Wisły przez
Fordon, Kozielec, Festiwal Smaku w Grucznie (19-20 sierpnia), Chełmno i Zamek w Świeciu.
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Kontakt
szyper Jakub Gołębiewski
tel. 601 841 358
e-mail: rejsy@basonianka.pl
www.basonianka.pl
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Język Polski
adres strony: http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/pl/rejsy-tradycyjnymi-lodziami-wislanymi-basonianka-0
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