
 

9
30

 – zbiórka w Sławatyczach 
9

30- 
10

30
 - zwiedzanie świątyń w Sławatyczach 

10
30

 - odprawa, instruktaż, wodowanie 
12

30
 - posiłek na trasie (grochówka)* 

13
30

-14
00

 - Jabłeczna – koniec spływu 
14

00
-15

00
  - zwiedzanie Monastyru i transfery 

15
00

-18
00

 - czas wolny 
18

00
 - impreza integracyjna – ognisko w Lisznej* 

  spływy kajakowe  ggrraanniiccąą  UUEE  
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Drogi Turysto! Zapraszamy Cię na spływy kajakowe Bugiem, ze Sławatycz do 

Jabłecznej  organizowane od maja do września kończące się imprezą 

integracyjną przy ognisku. 

 

Płynąć będziesz granicznym odcinkiem z Białorusią w otoczeniu nadbużańskiej 

przyrody, zakwalifikowanej do obszarów NATURA 2000, której walory szeroko 

opisywane są w prasie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

 

Długość spływu to ok. 12km na odcinku niewymagającym szczególnych 

umiejętności – nadającym się idealnie dla początkujących kajakarzy.  

 

Spływ zakończysz w okolicach Monastyru w Jabłecznej, gdzie będziesz miał  

możliwość zwiedzenia i poznania prawosławnej religijnej perełki Polski. 

 

Dodatkowe informacje i atrakcje turystyczne: 

- klasztor w Jabłecznej www.klasztorjableczna.pl 

- cerkiew w Sławatyczach www.cerkiew.nadbugiem.pl 

- wynajem kajaków i organizacja spływów www.kajaki.nadbugiem.pl 

- wynajem rowerów i organizacja rajdów www.rajd.nadbugiem.pl  

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O SPŁYWACH UDZIELA 

MAREK tel. +48 606 972 793, email: mp@nadbugiem.pl 
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PP RR OO GG RR AA MM   II MM PP RR EE ZZ YY   
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- profesjonalne kajaki z wyposażeniem 
- pomoc w transferach uczestników 
- transport rowerów** 
- posiłek na trasie (grochówka)* 
- pamiątkowe zdjęcie dla każdego uczestnika 
- ubezpieczenie NNW  
- instruktaż i szkolenie 
- opiekę instruktora kajakarstwa i ratownika WOPR 
 
*dodatkowo płatne 
** dotyczy rowerzystów chcących zmienić środek 
transportu i urozmaicić sobie trasę – wymagany 
wcześniejszy kontakt 
 

     fot. Krzysztof Bielak 

 

 

www.kajaki.nadbugiem.pl 

tel. +48 606 972 793 

 

 

 

 

http://www.klasztorjableczna.pl/
http://www.cerkiew.nadbugiem.pl/
http://www.kajaki.nadbugiem.pl/
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