
Туристичне спорядження: все для    
активного відпочинку 
 
Ми пропонуємо спорядження для туризму та справжнього відпочинку: коли навколо          
лише природа. Якомога далі від шуму міста. Там, де можна прокидатися вранці від             
співу птахів, а ввечері затишно посидіти біля багаття. А якісні товари для активного             
відпочинку зроблять ваш похід комфортним, попри будь-які примхи погоди. 
Палатки для відпочинку ― це номер один у списку необхідних речей, коли плануєте             
похід в гори. Вибирайте намет виходячи з того, скільки часу та в яких умовах ви               
перебуватимете. Розраховуйте туристичні намети на кількість мандрівників та не         
беріть зайвого. Особливо на довгі пішохідні маршрути. Важливо, щоб палатки не           
промокали та добре кріпилися, вони мають стати вашим надійним прихистком на           
випадок дощу та вітру. 
Наступними в списку будуть туристичні рюкзаки. Вони повинні бути зручні, міцні та            
місткі. Правильно підберіть розмір та вагу рюкзака, щоб легко долати кілометри. Для            
одноденних прогулянок можна обирати невеликі сумки (рюкзаки) для походів. Якщо          
ви відправляєтесь у мандри потягом або автомобілем, пропонуємо міцні та надійні           
дорожні сумки та валізи. З ними будете подорожувати комфортно. 
Не меншу увагу слід приділяти тому, який одяг для туризму та активного відпочинку             
ви обираєте. Надавайте перевагу зручному та легкому вбранню, виготовленому з          
сучасних матеріалів. Запорукою вашого комфорту стане якісна термобілизна та міцне          
взуття для туризму. Вони легкі, зручні, не пропускають вологу та швидко висихають.            
Заощаджувати на цих речах не потрібно. 
Ми також пропонуємо різноманітні товари для туризму, які потрібні для відпочинку на            
природі. У нас ви можете купити біноклі для туризму, туристичні ножі та ще багато              
різних аксесуарів для далеких або близьких подорожей. Туристичні мангали барбекю          
та гриль підійдуть як для сімейної мандрівки, так і для дачного відпочинку. Готувати на              
них ― одне задоволення.  
Зробіть кожен день вашої відпустки неповторним та цікавим. Похід у гори, пікніки за             
містом, дачний відпочинок ― насолоджуйтесь літом сповна. 
Мандруйте та відпочивайте на природі. А ми допоможемо зробити ваш активний           
відпочинок комфортним. 


