
Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych zaprasza w dniach 1,2,3,4 i 11 maja 2014 
do udziału w atrakcjach w czasie „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. 

Oferujemy:  
1. wypożyczanie pendzoków na terenie 

              Parku Rekreacji Zoom Natury nad Zalewem Janowskim ul. Turystyczna 23-300 Janów Lubelski. 
2. wypożyczanie kajaków na spływ na rzece Bukowa oraz wyprawę samochodem terenowym, 

pomiędzy miejscem parkowania samochodów uczestników i punktem startowym spływu. 
Miejsce spotkania nad rzeką wskażemy podczas rezerwacji telefonicznej. 

               Rzeka Bukowa dopływ Sanu, na granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia, w zależności od      
               poziomu wody umożliwia spływ na odcinkach pomiędzy miejscowościami:  

Momoty Górne, Nalepy, Łążek Garncarski, Kuziory. 
 

Pendzoki, 4-kołowe rowery, 4 osoby + 2-3 dzieci 6-8 lat, regulowane fotele, umożliwiające również 
aktywną jazdę osobom od 7 do 77 lat, każdy z 4 uczestników aktywnie napędzających pojazd, 
dysponuje indywidualną 3-biegową przekładnią, dobierając przełożenie do swoich możliwości. 
www.pendzoki.pl  Do dyspozycji 8szt. pendzoków. 
 
Kajaki polietylenowe VISTA firmy Perception, 2-osobowe. Wygodne siedzenia. Lekkie wiosła 
aluminiowe z piórami z tworzywa sztucznego. Kamizelki ratunkowe w różnych rozmiarach. 
Do dyspozycji 20 szt. kajaków. 
 
               Czwartek 1 maja 2014 roku, godz. 12.00 – 17.00 
Zapraszamy osoby niepełnosprawne + opiekunów, na bezpłatnie przejażdżki pendzokami. 
Pozostałe osoby wg cennika poniżej. 
               Piątek, 2 maja 2014 roku, godz. 12.00 – 17.00 
Zapraszamy rodziny z dziećmi na przejażdżki pendzokami z 50% zniżką. 
Pozostałe osoby wg cennika poniżej. 
               Sobota, 3 maja godz. 12.00 – 17.00 
Zapraszamy rodziny z dziećmi na przejażdżki pendzokami z 50% zniżką. 
Pozostałe osoby wg cennika poniżej.  
               Niedziela, 4 maja 12.00 – 17.00  
Zapraszamy seniorów, osoby 60+ na bezpłatnie przejażdżki pendzokami. 
Pozostałe osoby wg cennika poniżej. 
               Niedziela, 11 maja 9.00 – 17.00 obowiązuje rezerwacja telefoniczna: tel. 502 316 616 
Spływ kajakowy oraz wyprawa samochodem terenowym. 
Zapraszamy seniorów, osoby 60+, osoby niepełnosprawne + opiekunowie: bezpłatnie. 
Zapraszamy rodziców z dziećmi: 50% zniżki, dzieci (do 8 lat) na dodatkowym foteliku, bezpłatnie. 
Pozostałe osoby wg cennika poniżej. 
 
CENNIK PODSTAWOWY 
Wypożyczanie pendzoków na terenie Parku Rekreacji Zoom Natury nad Zalewem Janowskim  
60zł/2 godz./1 pendzok /4 osoby + 2-3 dzieci 6-8 lat 
40zł/1 godz./1 pendzok /4 osoby + 2-3 dzieci 6-8 lat 
30zł/30 min./1 pendzok/4 osoby + 2-3 dzieci 6-8 lat    
Wypożyczenie kajaka 
36zł/os./miejsce w kajaku 2 os. + wiosło + kamizelka ratunkowa + wyprawa samochodem terenowym 
 

Informacje: tel. 502 316 616                
www.obserwatorzy.pl                                   
www.pendzoki.pl 
http://pendzoki.pl/cyclokayakstep/index.php?go=dotacja_mapa_ziemia_janowska 

http://www.pendzoki.pl/

