Długi weekend czerwcowy w kajaku – rzeka Gwda !
Oferta spływu kajakowego najpiękniejszymi rzekami Polski !
w terminie 07-10.06.2012 (4 dni, czwartek - niedziela)
Od ponad 5 lat organizujemy spływy kajakowe najpiękniejszymi rzekami Polski, polecamy w szczególności
Brdę, Wdę, Drawę, Piławę, Gwdę, ze względu na niepowtarzalny ich urok, walory krajobrazowe i
przyrodnicze, infrastrukturę turystyczną oraz ich dobrą znajomość nabytą podczas poprzednich spływów.
Spływ trwa od 4 do 7 dni i przebiega najpiękniejszymi odcinakami rzek, płyniemy codziennymi etapami
długości 20 – 25 km pośród przepięknych lasów, kwiecistych łąk, rzekami o urozmaiconym nurcie - leniwym i
sennym a czasami wartkim i górskim – podziwiamy uroki natury, fauny i flory, kąpiemy się w kryształowo
czystej wodzie, zwiedzamy ciekawe miejsca – fragmenty umocnień Wału Pomorskiego, stare elektrownie wodne
i zapory, pałace, miasteczka, ruiny zamków – codzienny kontakt z naturą zapewnia doskonały relaks i odpoczynek
… a miła atmosfera, sympatyczna ekipa i wieczorne biesiady przy ognisku dostarczą towarzyskich wrażeń …
Podczas spływu samodzielnie przygotowujemy posiłki na leśnych biwakach z prowiantu dostarczonego
przez organizatora, nie omijamy również barów i cichych restauracyjek położonych nad brzegami rzek. W kajakach
mamy ciepłe śpiwory i wygodnie spakowane małe namioty (wszystko w wodoodpornych workach), które pozwalają
nam nocować w najpiękniejszych miejscach pośród dzikiej przyrody bądź na „cywilizowanych” leśnych polach
namiotowych. Pełna niezależność i samodzielność wyżywienia i noclegu pozwala nam unikać pośpiechu i sennie
nieść się nurtowi rzek do najatrakcyjniejszych miejsc. Wieczorne rozmowy i śpiewy przy ognisku integrują grupę
wewnętrznie i rozwijają kontakty z grupami z innych spływów (jeżeli rzecz się dzieje na polu biwakowym) lub dziką
przyrodą i zwierzyną zerkającą z ukrycia na gości ich królestwa (gdy nocujemy na dzikich biwakach).
Kontakt z naturą, obcowanie na łonie fauny i flory, śpiew ptaków, zapach łąk i lasów pozwala
zregenerować siły, zapomnieć na parę dni o kłopotach dnia codziennego, wypocząć i zrelaksować się a
słoneczna pogoda pozostawić miłą opaleniznę …

spływ rzeką Piławą, czerwiec 2008 roku …

Niezbędny ekwipunek uczestnika spływu: namiot 2-sobowy, karimata, śpiwór, latarka, strój
kąpielowy, klapki, okulary przeciwsłoneczne, okrycie głowy, kurtka przeciwdeszczowa,
rękawiczki bezpalcowe do wiosłowania, ciepłe ubranie (na chłodniejsze noce), preparaty
antykomarowe, olejek lub krem do opalania, sztućce, menażka, środki higieny osobistej, worki
wodoodporne na odzież, w/w ekwipunek w czasie spływu przewozimy w kajaku więc proszę
go zapakować do poręcznych toreb, które zmieszczą się do kajaka
Gwda: jest największym dopływem Noteci o długości 145,1 km i dorzeczu o powierzchni 4943
km z licznymi dopływami. Płynie w atrakcyjnym krajobrazowo terenie wśród kwiecistych łąk i
mieszanych lasów, borów sosnowych z dorodnymi okazami jeleni, saren i dzików (Puszcza nad
Gwdą), początkowo równina sandrową, pośród wzgórz moreny czołowej, która w dolnym biegu
przechodzi w głęboką dolinę. Poza obcowaniem z przyrodą i pięknem krajobrazu rzeka pozwala
turystom poznać zabytki kultury Szczecinka, Jastrowia i Piły oraz pozostałości niemieckiej linii
obronnej z okresu II wojny światowej tzw. Wału Pomorskiego. Szlak Gwdy ze względu na
stopień trudności zalicza się do skali rzeki o średnim nurcie z częstymi przeszkodami w korycie,
w tym z kamieniami i powalonymi drzewami, dość dobrze zagospodarowany turystycznie z
licznymi miejscami do biwakowania.
Opis i cennik:
Miejsce spływu: rzeka Gwda, Pojezierze Pomorskie
Termin: 07-10.06.2012 – 4 dni – czwartek od godz. 11.00 –niedziela do godz. 18.00)
Noclegi: w namiotach na polach biwakowych,
Wyżywienie: HB, śniadania i obiadokolacje, przygotowywane przez uczestników na butlach
gazowych lub ognisku z prowiantu zakupionego przez organizatora
Sprzęt: kajaki dwuosobowe z wyposażeniem (wiosła, kapoki),
Dojazd: własny do miejsca rozpoczęcia spływu, miejscowość Mylof, około 350 km z
Wrocławia, czas przejazdu około 4h (kompletujemy 4-osobowe składy do samochodów)
Długość trasy spływu: początek spływu Gdwa Wielka – 119 km rzeki
zakończenie spływu Płytnica – 48 km rzeki
długość spływu – 71 km
ilość dni – 4
średnie etapy dzienne – 18 km
Cena: 250,00 PLN od osoby, rabat dla stałych klientów 5%, cena zawiera: wypożyczenie
dwuosobowych kajaków wraz z wyposażeniem, opłaty pól biwakowych, transport kajaków i
osób, ubezpieczenie, usługi pilota i przewodnika, prowiant i wyżywienie HB (przygotowywane
przez uczestników spływu na jego trasie na butli gazowej lub ognisku), kontakt z dziką naturą i
przyrodą, niesamowite wrażenia i widoki, spokój i wyciszenie, miłą atmosferę, totalny luz,
pamiątkowe zdjęcia i filmik …
Zaliczka i zgłoszenia: zaliczka 50,00 PLN od osoby płatna do dnia 30 maja 2012 roku,

Proponowana trasa 4-ro dniowego spływu (patrz mapka na końcu oferty)*:
czwartek: godz. 6.30 wyjazd z Wrocławia; godz. 11.00 przyjazd do stanicy wodnej w
miejscowości Gwda Wielka, zaparkowanie samochodów, transport kajaków i osób na miejsce
startu spływu (119 km rzeki); godz. 11.30 rozpoczęcie spływu; godz. 14.00 postój na obiad w
stanicy ZHP Jeleni Ruczaj; godz. 19.00 biwak i nocleg na leśnym polu namiotowym w
miejscowości Klepacz (107 km rzeki) obok starego młyna wodnego, przenoska kajaków 30 m;
godz. 20.00 ognisko …
piątek: godz. 9.00 śniadanie, zwinięcie biwaku i rozpoczęcie kolejnego etapu spływu; na trasie
spływu ruiny elektrowni wodnej, przenoska kajaków15 m, zabytkowa elektrownia wodna,
przenoska kajaków 30 m, ujście rzeki Czernica, godz. 14.00 biwak na kąpiel wodną i słoneczną
w miejscowości Lubnica, zakupy oraz obiad; godz. 16.00 powrót na trasę spływu, odcinek z
silnym prądem i głazami w wodzie; godz. 19.00 biwak, kolacja i nocleg na polu biwakowym w
miejscowości Lędyczek (87 km rzeki); godz. 20.00 ognisko …
sobota: godz. 9.00 śniadanie, zwinięcie biwaku i wypłyniecie na trasę spływu; godz. 14.00
biwak kąpielowo-obiadowy w wsi Grudna (78 km rzeki) nad Zalewem Grudziańskim z
wybudowaną w 1930 roku elektrownią wodną, przenoska kajaków 150 m; godz. 14.00
kontynuacja spływu, na trasie ruiny mostów zniszczonych w walkach o Wał Pomorski oraz
Zalew Jastrowicki z zaporą, przenoska kajaków 100m, na trasie zabytkowa fabryka tektury z
1880 roku, przenoska kajaków 50 m, 19.00 biwak, kolacja i nocleg na leśnym polu biwakowym
niedziela: godz. 9.00 śniadanie, zwinięcie biwaku i wypłyniecie na trasę spływu;
godz. 14.00 zawinięcie do miejscowości Płytnica (48 km rzeki), klar i zdanie kajaków,
pożegnalny obiad … godz. 16.00 wyjazd do Wrocławia …
* niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, trasa spływu może
ulec zmianie ze względu na pogodę i warunki żeglugowe

Proszę o przekazanie informacji o spływie znajomym aby uzbierać jak najliczniejszą
grupę ewentualnych chętnych miłośników kajaków i przyrody …
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować:

Biuro Turystyki Aktywnej i Obsługi Biznesu „Ski and Sail”
Grzegorz Krawczyk
Aleja Marcina Kromera 69/3
51-163 Wrocław
Kontakt: gkrawczyk@skiandsail.pl
Telefon w godz. 0 601-710-602
Zobacz mapkę rzeki poniżej:

