Často kladené otázky
Není to sport jen pro milovníky adrenalinu a drsňáky?
Canyoning je zábava pro všechny. A můžou si to užít jak adrenalínoví drsoni, tak i pohodáři.
Příklad typické situace je vodopád, 10 metrů s možností skoku. Někdo ho skočí bez váhání a rád si to ještě zopakuje. Někdo ho skočí v až rytmu: "raz - dva - tři - ještě ne - raz - dva - tři - áááááááá”. Někdo se rozhodne ho slanit po
laně samostatně. A někdo si nebude jistý samostatným slaněním, tak ho při slanění dodatečně zajistíme.
Všichni mají svůj zážitek, všichni mají svůj adrenalin, všichni si to můžou užít.

Můžu jít na caynoning i když nemám s tímto sportem žádné zkušenosti?
Prakticky nikdo nemá canyoningem s nebo slaňováním ve vodě žádné zkušenosti. Proto jsme vytvořili program SEZNAMTE SE.
Na kterém, vám vše v rámci instruktáže nejdříve vysvětlíme, předvedeme, naučíme a potom teprve jdeme do kaňonu. S tím, jak porostou vaše schopnosti a dovednosti postupně roste i náročnost kaňonů.
Nebude mi zima?
Voda je studená. Ale od nás dostanete kvalitní neopreny. V realu to funguje tak že, voda studí prvních 10 vteřin. Potom se v neopren zahřeje na tělesnou teplotou a je to v pohodě.
Proč je cena programu vyšší než u jiných canyoningových agentur?
Navíc pokud si sečtete cenu vstupů do jednotlivých kaňonů tak vám vyjdou podobná čísla jako cena za náš program. Ale hlavně nabízíme daleko více.
.Náš program se od jiných agentur liší v tom že trvá minimálně dva dny a projdeme si více než jeden kaňon. Dalším rozdílem je náš přístup, našim cílem není prosvištět kaňon co nejrychleji, abychom mohli hned jít
znova s další skupinkou.
Nikam nespěcháme a snažíme se vám v průběhu akce předávat naše znalosti a vědomosti. To co vám nabízíme, nazýváme PLNOHODNOTNÝ CANYONING. Jsme s vámi i mimo samotný kaňon, ať už vám
předáváme další canyoningové know how, nebo s vámi jdeme na večeři.

Můžu jít na canyoning i s dětmi?
Pro děti od 10 let je canyoning perfektní zážitek. Akorát se děti do 15 let nedají míchat se skupinovou akcí dospělých. Buď děti potřebují více pozornosti a ostatní dospělí ve skupině se cítí odstrčeni, nebo děti zvládají
vodopády snáze a dospělým to devalvuje jejich radost. Proto děti do 15 let bereme výhradě na akce JEN PRO VÁS.
Není akce příliš drahá?
Naše akce minimálně dva dny a na programu jsou tři až čtyři kaňony. Naše cena je stejná, nebo nižší, než byste zaplatili za stejné kaňony u konkurence (v případě Švýcarska je to pouze 60% ze standardních cen). My
vám navíc nabízíme „PLNOHODNOTNÝ CANYONING“. A věnujeme se vám i v čase mezi canyoningem – ať už vám předáváme další canyoningové know how, nebo vám pomáháme poznat okolí
Bojím se skákat z vodopádů, je to problém ?
Když skákat nechcete, nemusíte. Každý skok se dá slanit. Skáčeme pouze do míst, kde je to bezpečné. Pro nás je skákání jednou z nejzábavnějších částí tohoto sportu. Většinou to funguje tak, že na začátku akce je i
malý skok adrenalin. Potom se skočí vyšší a vyšší a vyšší skok.
Mám strach z vody a neumím dobře plavat.
Umět dobře plavat nemusíte. Neopren nadnáší. A kaňony pro canyoning jsou více potoky s tůňkama, než divoké řeky.
Akce pro začátečníky (SEZNAMTE SE) je pod mojí úroveň
Nóóóóó, tak OK! Uvidíme. Zatím nikdo neřekl, že to bylo pro něj nuda a že to bylo pod jeho úroveň. NIKDO.
Myslím si že nemám moc dobrou fyzičku, zvládnu to?
Fyzicky nejnáročnější je většinou cca 35 minutový výstup na start kaňonu. A s otazníkem jsou varianty akcí, kdy se jdou dva kaňony za den. To může být záhul.
Dá se to sice vyřešit rychlýma cukrama a energy gelem, ale pro toho, kdo se moc nehýbe, je lepší jít variantu jeden den / jeden kaňon.
Mám strach z výšek, můžu na canyoning?
Tak to může být větší problém. Když se někdo roztřese na druhém stupni žebříku, tak canyoning nebude jeho šálek kávy. Na druhou stranu, místech, kde jsme vysoko jsme zajištění. A to pomáhá pocit strachu z výšek potlačit.
Bojím se slaňování, nikdy jsem předtím jsem to nedělal.
Jednak vás naučíme jak správně a bezpečně slaňovat, jednak vás můžeme při slaňování dojistit. Stačí říct.
Neomlátím si při sjíždění tobogánů záda a zadek?
Neopren něco utlumí a tam kde hrozí, že by to mohlo bolet, nekloužeme ale slaňujeme.
Není to moc nebezpečný sport?
Pokud ke canyoningu přistoupíme zodpovědně s respektem, tak je riziko minimální. A upřímně cesta autem na canyoning je daleko nebezpečnější, než samotná akce v kaňonu.

