
KANU DVOSEDEŽ
Dolžina: 455 cm

Širina: 90 cm

Teža: 43 kg

Osebe: 2-3

KANU ŠTIRISEDEŽ
Dolžina : 525 cm

Širina : 94 cm

Teža: 49 kg

Osebe: 4

KANU SPECIFIKACIJA

KANU  GACKA

 CENIK 

KANU DVOSEDEŽ                                                              KANU ŠTIRISEDEŽ 

150 kn / 20 EUR                                    1 Ura                                       200 kn / 27 EUR 
200 kn / 27 EUR                                    2 Ure                                       300 kn / 41 EUR 
300 kn / 41 EUR                                    3 Ure                                       400 kn / 54 EUR 
400 kn / 54 EUR                                    4-5 Ure                                    500 kn / 68 EUR 
500 kn / 68 EUR                                    1 Dan                                      600 kn / 81 EUR 



POGOJI UPORABE 

1. Kanu se ne najmlje osebami katere so na videz pod uplivom alkohola ali drugih mamila

2. Malodobnim osebami (do 15 let starosti) kanu se lahko iznami samo zraven spremstva   

ponoletne osebe 

3. DKG Tonković Darko se obvezuje uporabnikima naših uslug oddati v najem kanu in dodatno 

opremo v ispravnem stanju ter osposobiti iste osebe z osnovami  uporabe opreme oddane v 

najem 

4. Uporaba kanua je lastno odgovornost

5. DKG Tonković Darko se odpoveda odgovornosti za morebitne poškodbe do katerih lahko pride 

v momentu uporane naših storitev 

6. DKG Tonković Darko ne odgovarja za posege od strani uporabnika naših storitev protiv tretjim 

osebami 

7. Uporabnik naših storitev obvezan je oddati na vpogled oddajatelju storitve nekateri identifikacijski  

dokument (osebnu iskaznico, potni list, vozniško dovoljenje)

8. Uporabnik naših storitev obvezan je nadoknaditi morebitno povzročeno  škodo na izdanoj opremi 

v visini od 50% od prodajne cene opreme v koliko je škoda povzročena  nestrokovnim 

manipuliranjem ali malomarnosti uporabnika

A:  OPG Darko Tonković “PLAV”, Prozor 210, 53 220 Otočac, Hrvatska
M:  +385 0 99 230 6110
M:  +385 0 98 921 8653
E:   kanugacka@gmail.com
W:  www.kanu-gacka.com

MESTO

Pričakujemo vas na reci Gackoj, v idilični  vasi Prozor pri Otočcu, 130 km oddaljenoj 
od Zagreba in vsega 40 km od Jadranskega morja in 30 km daleč od narodnih 
parkova Plitvička jezera in Sjeverni Velebit.

SMEŠTAJ

V možnosti smo vam organizirati smeštaj na nekaj lokacija, na obali same reke 
Gacke ali  v gorski eko vasi Kuterevo, oddaljenem 10 km od reke Gacke.

AKTIVNOSTI

Ponujamo vam dodatne aktivnosti:
• Ribolov
• Planinarjenje
• Kolesarenje
• Obisk arheoloških lokaliteta
• Etno-ekološki turizem

mailto:kanugacka@gmail.com
http://www.kanu-gacka.com/





