Adrenaliinilaenutus

Eelisjärjekorras soovitame teile veelõbusid Peipsi järvel võimsa paadi ja kelmika kapteniga.
Adrenaliinilaenutusest saad omale meeldejääva suvepäeva - nautides kaatrimatka, hullates
erinevate atraktsioonidega kaatri taga või saada osa meeldejäävast kalastuspäevast Peipsil.
Vee peal saab paadi taha panna kõiksugu lõbusaid atraktsioone- alustades salvo kelgust,
lõpetades langevarjuga ja kõik see pakub lõbusat meelelahutust. Miks mitte proovida
veesuuska ja veelauda, mis on ääretult lihtne ära õppida igal inimesel ning vahelduseks teha
paar lõbusat tiiru banaani või sumoga. Teenindame teid kaatriga SEARAY 180 mis mahutab
kuni 8 reisijat ja lõbustusi pakume teile kvaliteetsete JOBE veespordivarustusega. Meie poolt
veelõbude atraktsioonid, kalipsod ja ohutusvahendid. Teie poolt proovimislust, hea tuju ja julget
pealehakkamist.

Peipsi Safari: safari kujutab endast lühikest kruiisi Peipsi järvel, kokkuleppelise kestvusega.
Stardime ja finisheerume kliendile sobivas sadamas. Lühisafari on hea võimalus nautida järvelt
Peipsi kaldapanoraame, päikesetõuse ja - loojanguid ning uudistada lähedalt suuremaid
kalalaevu. Nautida Kallaste punaseid liivakaljusid, külastada Piirissaart või tutvuda vanade
viikingite rüüsteretke teegam mida mööda muisted sõdalased mööda Peipsit seilasid.

Eripakkumisel: "Muistsete viikingite sõjaretk Peipsil" - kliendi saavad nautida Peipsi kaldajoont,
läbi teha korralik paadi rituaal ja vahemaabudes süüa üks korralik viikingi lõuna, grillides ribi ja
karaskit. Kindlasti ei puudu ka kirve viskamine ja klibikandmine.

Lõbsamad asjad: Paadi järele saame panna suusad, laua (wakeboardi), sumo rulli,
banaani, diivani või tuubi
.. nalja nabani ning
meenutusi kauemaks.
Tuub: Algselt võib tunduda, et kummirõngaga vee peal kihutamine on tavaline, isegi veidi
igav. Tegelikult ei ole see tõsi. Tegemist on ühekohalise sõidukiga eriti tervate elamuste otsijale.
Teame väita, et osavamad sõitjad teevad õhus 360 kraadiseid pöördeid, vahel võivad need
lõppeda ka 180 kraadiga... Märkamatult avastad ennast tegemas hüppeid üle lainete ja seda
kõike sõltuvalt nööri pikkusest, kuni 100 km/h kiiruse juures!!! Seetõttu ei ole kiiver siinkohal
niisama "igaks-juhuks" ohutusnõue. Meie pakume kahte tuubi: üks üheinimese dub ja teise
dubiga saab korraga sõita 4-5 inimest
Banaan:. Banaanisõit on ülimalt tore lõbustus nii
väiksele kui ka suurele seltskonnale ning enamasti siiski täiskasvanutele. Korraga mahub
banaanile kuni 5 inimest. Lastele võime teha niisama vaikselt sõitu aga täiskasvanutele
adrenaliiniküllast ja meeldejäävat veeatraktsiooni. Banaanisõit nõuab päris korralikku füüsilist
pingutust juhul kui sõitjad vette kukuvad, sest siis tuleb tagasi banaanile ronida. Kõik sõitjad
peavad kandma päästevesti, millega teid varustatakse.
Sumo: Huvitav ja lõburohke sumo ülikonnaga saab veepeal paadi järel lohiseda nii et lõbu laialt

1/3

Adrenaliinilaenutus

ja vesi käib üle pea.
Suusk: Kui Sa talvel mäe peal eelistad suuska, siis on see ilmselt ka suvel Sinu ala. Tegemist
on sisuliselt sama asjaga, vaid mõned erandid - temperatuur ja pehmem kukkumine. Tavaline
kiirus sõitmisel on ca 50 km tunnis, sõltub sellest, mida tahetakse paadi taga teha (levinud on
mitmed sõidustiilid - rajasõit, hüpped, kõikvõimalike vigurite sooritamine jne).Eelarvamuste
kummutamiseks julgeme väita, et alustada ei ole keeruline! Kõik, kes on sõitma tulnud, on ka
sõita saanud, on vaja lihtsalt veidi pealehakkamist
Wakeboard: Kui Sa eelistad talvitudes lumelauda, siis peaks Sulle istuma ka wakeboard e.
veelaud. Vahe selles, et lumi on ümberringi mõnusalt soojaks veeks sulanud, võimsad hüpped
tulevad kergemini välja ja (mitte just ebaoluline fakt!!!) kukkuda ei ole nii valus.Taaskord peame
eelarvamusi murdma - wakeboardiga sõitma õppimine ei ole nii keeruline kui paistab. Oleme
isegi arvamusel, et lihtsam on alustada vees kui lumel. Vaja on vaid veidi kannatust ja tahtmist.
Kindlasti julgeme väita, et juba esimene trikk veel kompenseerib kõik "kannatused" ja hirmud.
Reeglina piisab 15 minutist, et "sõitjate hulka pääseda".
Lendav vaip: Tule
tõesta, et Aladdin on üks mõku ja Sina oled kolme soovi väärt ja suurt Gini..

{gallery}peipsi/fun/{/gallery}

Jääpüük: Organiseerime teie jääpüügi ürituse. Viime teid Peipsi järve jääle kohalike
legendaarsete ise ehitatud karakattide (kummijukude), ATV kelguga või lumesaanidega. Soovi
korral pakkume Teile süüa ja juua, ööbimist mõisas, sooja leili saunas, kõrtsimöllu ja
kaasatõmbavaid õhtujuhte!
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ATV matkad: Fie Taavi Pirk kaasabil pakume Atv matkaelamusi. Tule pane enda sõiduriist
proovile, Taavil on ette näidata nii mõnedki hullumeelsed rajad!
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