LLOGUER DE CAIACS
Una experiència divertida, amb la família... amb els amics... apta per a totes les edats...
A la Base de KAYAK K1 hi trobareu un lloguer d’embarcacions dobles i individuals,
aptes per a totes les edats, i un ventall de caiacs que s’adapten al nivell tècnic de cada
piragüista.
Aquí podeu gaudir de l’experiència del lloguer del “kayak Familiar”, una alternativa on
els més petits aniran amb nosaltres en caiacs de quatre places.
Us facilitem l’equipament tècnic com l’armilla salva-vides, bosses estanques , els rems,
i es dona una petita introducció de les nocions bàsiques per gaudir d’una experiència
agradable i segura.
Tan mateix us informem sobre els itineraris més atractius de la zona.
Disposem d’un servei de guies professionals especialitzats en conducció d’activitats per
a grups concertats.

Excursions guiades en caiac:
•

Us oferim dos itineraris guiats, de diferents nivells, on aprendrem les nocions
bàsiques de conducció en caiac i coneixerem un entorn únic en aquest espai
d'interès natural.

•

Després d’haver explicat la tècnica bàsica de paleig i escalfar, embarcarem en
caiacs autobuidables dobles. Amb els caiacs dobles assegurem recórrer una
distància cansant-nos la meitat i navegant el doble de ràpid.

•

Remarem tots junts per anar descobrint les espectaculars vistes panoràmiques
de la Vall de Lord : Serres de Busa, Port del Comte, els Cingles de Vilamala, La
Mola de Lord, la Serra dels Bastets,...

•

Navegarem pels braços de l’Embassament tot comentant i interpretant l’entorn
natural, cultural i històric de La Vall de Lord.

Informació general
•
•
•
•
•
•
•

Excursió per a grups concertats.
Activitat amb monitor ( Guia interpretador).
Aprendrem els conceptes bàsics de remada, progressió i viratge.
Els caiacs dobles (K2) son el model "OCEAN QUATRO" (4 places). La plaça
central és gratuïta per a menors de 7 anys. Ideal per famílies, amics o parelles.
Caiacs per a tots els nivells: Caiacs oberts (insubmergibles i autobuidables) Caiacs de Travessa.
S'haurà de deixar la roba i les vostres pertinences personals en el vostre
vehicle. Les claus us les poden guardar en recepció.
Edat mínima 4 anys.

El preu inclou...
•
•
•
•
•
•

Material tècnic (caiac, rem i armilla salvavides).
Guia instructor.
Funda estanca per telèfon.
Bossa estanca per material.
Assegurances RC, accidents i assistència.
Pàrquing (ús exclusiu clients).

Dificultat de l'activitat
•
•

Baixa. No és necessària experiència en piragüisme.
Imprescindible saber nedar.

Que hem de portar
•

Banyador, tovallola, samarreta, gorra, calçat aquàtic, crema solar i roba de
recanvi.

•

En dies freds és aconsellable dur samarreta tèrmica i impermeable paravents
(tipus cangur).
No és aconsellable dur ulleres en piragüisme. Fixar-les en cas de necessitat.

•

Política de reserves i cancel·lacions
•
•
•
•

Tots els preus estan sotmesos a canvis sense previ avís.
Si la reserva es fa a través d'una tercera persona (establiments, agència,...) s'ha
de presentar l'acreditació en paper a l'arribada en recepció.
Per a poder abonar una part o la totalitat de l'activitat es deu anul·lar o
modificar com a mínim 24 hores abans de realitzar-la.
No devolucions en cas de no presentacions.

Ruta "EL CINGLES DE VILAMALA"
•

•
•
•
•
•
•

Remarem fins arribar a penetrar en els braços de l'embassament més
impressionants, endinsant-nos sota el cingles de Vilamala, un fascinant entorn
de conglomerats.
Excursió de dificultat moderada.
Durada: 3 hores.
Distància recorreguda: 6,2 milles nàutiques (10 km.).
PREU: 28 €/persona.
Grup mínim 4 persones.
Per més informació sobre el recorregut d'aquesta Ruta, podeu consultar la
nostra web:
http://www.kayakk1.com/experiencies/excursions/ruta-els-cingles-de-vilamala/

Ruta del Guix - Serra dels Bastets
•
•
•
•
•
•
•

Excursió en Caiac per l'Embassament de La Llosa del Cavall on naveguem al peu
de la Serra dels Bastets fins a la desembocadura del riu Aigua de Valls.
Excursió de dificultat fàcil.
Durada: 2 hores.
Distància recorreguda: 4 milles nàutiques (6,5 km.).
PREU: 25 €/persona.
Grup mínim 4 persones.
Per més informació sobre el recorregut d'aquesta Ruta, podeu consultar la
nostra web:
http://www.kayakk1.com/experiencies/excursions/ruta-del-guix/

Título de la Actividad: KAYAK FAMILIAR

Descripción: Si eres un amante de la naturaleza y te gusta el deporte, la opción que
te ofrecemos es una ruta en kayak familiar.
El piragüismo nos permite conocer lugares de nuestra geografía y descubrir parajes
idílicos sólo accesibles con este tipo de embarcación. Durante toda la ruta quedarás
fascinado con la belleza paisajística que ofrece el entorno natural que rodea el
embalse de La Llosa del Cavall.
El piragüismo de recreo es una actividad deportiva fácil, divertida, tranquila y
beneficiosa para nuestra salud. Desde el primer día puedes desplazarte con total
autonomía consiguiendo grandes satisfacciones, sin que sea necesaria experiencia
previa. Antes de empezar tan sólo necesitas unas simples nociones de paleo.
El piragüismo es apto para todo tipo de público, disfrutando tanto mayores como
pequeños. Una actividad al aire libre idónea para compartir con la familia o entre
amigos.
Las piraguas familiares están homologadas y son totalmente estables y seguras,
ayudan a la coordinación con el compañero y nos permitirán disfrutar al máximo de
esta experiencia.

Donde se realiza: Embalse de La Llosa del Cavall (Sant Llorenç de Morunys)

Punto de encuentro:
Base Kayak k1. Zona Vilasaló C-462. Sant Llorenç de Morunys 25282 (Lleida).

Coordenadas:
Latitud: 42.132052 (42º 7' 55.39" N)
Longitud: 1.605416 (1º 36' 19.5" E)

