SUP I PERU FEB 2019 – MER INFO:
KRAV FÖR ATT DELTA:
För att delta i resan har vi som krav att du har paddlat tidigare och
åtminstone gått motsvarande en nybörjar-supkurs. Ju mer erfarenhet du har, desto mer avslappnad och njutbar blir paddlingen i
Peru. Under sommaren 2018 kan du exempelvis gå en nybörjarkurs
hos mig eller någon annan. Passa på att utnyttja sommaren 2018 till
att lära dig SUP:a ordentligt!

ALLA MÅSTE HA MED EGEN SUP-UTRUSTNING:
Alla resdeltagare måste ha med sig en uppblåsbar SUP-bräda, en
SUP-paddel, en leash (fotrem) samt en flytväst som är skön att
paddla i. För de som inte har egen utrustning, har vi bra erbjudanden när det gäller att att hyra och köpa SUP. Vi kan bland annat rekommendera Starboards, Red Paddle´s och Naish´s uppblåsbara
brädor. De är riktigt bra, stabil bräda och passar de flesta. Alla är
smidiga att transportera och pumpa upp. Hos mig på Runmarö SUP
kan du i vår/sommar/höst även prova lite olika SUP-modeller, och
få goda råd, om du är inne på att köpa en egen bräda. Och under
hösten 2018 säljer vi också en hel del av våra brädor som då bara är
använda under en sommar!

HYRA SUP:
Att hyra SUP-bräda, paddel & leash (fotrem) kostar ca 800-1200kr/dag.
Runmarö SUP kan erbjuda hyra av bräda/paddel/leash, för hela resan,
för endast 2500kronor. OBS! flytväst ingår inte i hyran.
För att boka en hyrbräda kontakta Runmarö SUP via sup@runmaro.se.

KÖPA BEGAGNAD SUP:
Under hösten 2018 kommer det också finnas möjlighet att köpa ett
antal riktigt bra begagnade uppblåsbara brädor. Kontakta Runmarö
SUP om du är intresserad av detta.

KÖPA NY SUP eller SUP-UTRUSTNING

Våra samarbetspartners erbjuder då och då våra resenärer rabatt på
ny SUP-utrustning. Hos Surfspot (har även nätbutik) har vi oftast
10% rabatt på allt, dock ej deras paketpris.
Kontakta Runmarö SUP för mer info.

OBS!
OM du köper/hyr utrustning, tänk på att köpa/hyra en ställbar delbar paddel som går ner i brädans ryggsäck eller väska.
OCH vi rekommenderar också att man i Peru paddlar i tunnare
funktionskläder som torkar snabbt. Helst kläder som inte är så skrikiga i färgerna. Detaljerad info om kläder m m kommer inför resan.

KONTAKT/FLER FRÅGOR:
Kontakta In Wild Peru vid frågor om resan, dess upplägg och de
områden vi kommer att besöka. Mer information om resan hittar du
också här: www.inwildperu.com.
Du kan även kontakta Miriam på In Wild Peru här:
miriam@inwildperu.com
För frågor om själva paddlingen kontakta Lena Haglund på:
sup@runmaro.se

ANMÄLAN/BOKNING:

För att säkra en plats resan, ANMÄL DIG HÄR!

CUSCO & MACHU PICCHU LÄGG TILL FLER UPPLEVELSER PÅ DIN RESA!

Passa på att uppleva det mytomspunna Machu Picchu när du är i Peru.
Vandra Inkaleden, upplev staden Cusco i Anderna & den natursköna inkas
heliga dal. Kontakta In wild Peru för mer info.

GALAPAGOS I ECUADOR

In wild Peru har nu också ett fint samarbete med aktörer på Galapagosöarna i Ecuador. Ett besök där kan också göras i samband med vår paddelresa. Kontakta In wild Peru för mer info.

