адреналин

високо, все
по-високо

текст елка влаховска
снимки пресофис на Free Flight

Склонните към рискови приключения избират да погледнат на света от
високо. Неотдавна моя приятелка си пожела за рождения ден ваучер за
тандемен полет с парапланер. Изненадах се от намерението й. До този
момент знаех единствено за любимата й авантюра – „свободния полет“ в
мола. Но очевидно високите токчета не изключват мечтите да се качиш още по-нависоко. Този път с удобни спортни обувки за успешното
приземяване.

Тандемните полети могат
да бъдат за 15, 20 мин. или
час. Цените са от 60 до 130
лв. Може да летите над
Морската градина в Бургас,
от връх Биберна до Каблешково или над с. Тополица край
Айтос. Инфо: Free Flight –
www.tandemflights.info. Над
600 полета на сезон в София,
Сопот, Сливен и Варна
извършва Paramania Team –
www.4pilotsonly.com.
Още полезни адреси и информация на www.fly-academy.
com и www.verticalworld.net.

От няколко години насам клубове в цялата страна предлагат свободен полет в небето за съвсем начинаещи. За целта
полетът е с инструктор, с когото сте здраво прикрепени един
към друг. Опитният водач управлява крилото (така летящите
хора наричат парапланера). Може да се затичате заедно и да
излетите от стръмен склон, а може да предприемете и близо
едночасов прелет, като улавяте въздушните термики. Е, който
иска да полети сам, трябва да мине специални курсове. Но удоволствието да се реете с птиците и да заснемете от високо
местата, над които летите, е наистина приключение, неподлежащо на описание.

рафтингът е щур купон

Най-хубавото място у нас е поречието на река Струма,
където за около час и половина изминавате 11 км или
сред буйните бързеи, или в спокойни води за отмора.
Можете да се настаните в палатковия лагер, който
“Адвенчър нет” е направил в началото на Кресненското
дефиле, или да отседнете на мотел в Кресна. Емоциите
са гарантирани, прясната домашно приготвена храна,
музиката под открито небе и танците до зори – също.
Повече инфо на www.adventurenetbg.com.

