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Защо говорим за това?
Лято е и всички търсим прохлада и приключения. Но те не са само на
морето! Можем да се забавляваме с различни водни спортове навсякъде.

Лято е и всички търсим прохлада и приключения. Но те не са само на морето. Можем да се
забавляваме с различни водни спортове навсякъде. Опитай каяк, рафтинг или водни ски! Ще
се заредиш с енергия, обещаваме. Освен това ще си починеш и ще се разхладиш в жегата.

Новата мания - уейкбордингът!
Той е комбинация от сърф, водни ски и сноуборд. Стъпваш върху специална дъска и се
държиш за въже, теглено от моторна лодка или джет. Можеш да правиш страхотни фигури
във водата! Ще ти помагат вълните, които лодката оставя след себе си. Скоростта стига до
70 км/ч - повече от тази, с която карат колите в града.
Най-доброто място за уейкбординг? Езерото Казичене край София. Наричат го "меката на
уейка в България". Близо до Пловдив пък се намира паркът Park X. Създателите му твърдят,
че той е единственият уейкборд парк в България, който покрива стандартите на
Международната Федерация по Водни Ски и Уейкборд (IWWF).

Още водни спортове край София
На езерото край Казичене можеш да опиташ още лорд, водни ски и моно ска с жилетка и
каска. Или да наемеш с приятели кръгъл надуваем дюшек.
Водни колела или каяк може да карате на язовир Искър и на езерото Панчарево. Но водни
приключения има на много места из страната!

С каяк на язовир Батак, Белмекен или Копринка

Едно прекрасно място за каяк и лодка са язовирите Батак, Голям и малък Беглик и Белмекен.
Летните месеци те са място за прохлада за любителите на палатките, караваните и
кемперите.
Внимавай! Белмекен обаче може да те изненада с времето. Мястото е прекрасно - водата е
бистра, а плажовете - пясъчни, като на морето. Само дето е с поне 10 градуса по-студено.
Може да има дъждове, а и бури. Който ще ходи там на палатка, трябва да си носи и найлони,
и по-голяма шатра, за да се скрие от дъжда.
Язовир Копринка също спира дъха. Той е много красив - и само на 7 км от Казанлък, в
подножието на Балкана.

Ако си близо до Плевен, само на 30 км от теб е язовир Горни Дъбник. Той е любимо място за
феновете на кайта, уиндсърфа и на всичко, което може да се кара по вода. Пейзажът не е
толкова живописен, но е страшно усещане да се гониш с вятъра!

Рафтинг и каякинг по реките Арда и Струма
Обичаш ли да се спускаш по бързеите на река? Най-подходящо е горното течение на река
Арда. Ще си направиш интересно пътешествие през едни от най-дивите и красиви кътчета на
Източните Родопи. А извивките (меандрите) на реката са невероятно красиви.
Най-популярната за каяк и рафтинг река у нас е Струма. Спускането в този район може да
бъде съчетано с каньонинг по водопадите, преходи в Пирин и Рила и време за отдих сред
красивата природа.
ВНИМАНИЕ! Ако искаш да опиташ тези спортове, най-напред ти трябва учител! Те изискват
умения, за да се забавляваш без риск!
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