Firma AKTYWNY WYPOCZYNEK – Marek Pomietło
21-515 Sławatycze, ul. Rynek 20/1 – https://KajakowaPrzygoda.pl
tel. 606 972 793, e-mail: info@kajakowaprzygoda.pl
oraz
Komisja Turystyki Kajakowe Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie
zapraszają
na oryginalną imprezę kajakową graniczną rzeką Bug:

„BRODACZE NA POŻEGNANIE LATA”

ETAPY
24.09.2020 r. (czwartek): Szostaki – Okczyn

26 km

25.09.2020 r. (piątek): Okczyn – Terespol

17 km.

(po uzyskaniu zgody Straży Granicznej) lub Kodeń – Żuki: 18 km
26.09.2020 r. (sobota): Różanka – Sławatycze

26 km - spotkanie z Brodaczami

27.09.2020 r. (niedziela): Sławatycze – Szostaki

20 km

ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie w Gospodarstwach
Agroturystycznych (Sławatycze i Liszna). Koszt noclegu wynosi 40-60 zł/doba w
zależności od standardu. Wykaz obiektów znajduje się na stronie
https://kajakowaprzygoda.pl/noclegi . Sugerujemy (by nie rozpraszać się nadmiernie)
obiekty: Jolanta Buczek (Sławatycze), Krzysztof Kowalski (Sławatycze) i znane z

poprzednich edycji imprezy RANCZO Wioletty Żuchnik w Lisznej. Wyznaczone
gospodarstwo będzie jednocześnie bazą spływu skąd codziennie o godz. 9,00
wyruszać będziemy na kolejne etapy imprezy.
KOSZTY
Wpisowe na spływ wynosi 100 zł dziennie. Uczestnicy z własnymi kajakami – 60
zł/dzień.
ŚWIADCZENIA
Miejsce w kajaku 2-osobowym (przy zamówieniu jedynki - dopłata 10 zł dziennie),
kamizelka, wiosło, częściowe wyżywienie, ogniska, ubezpieczenie, pamiątki i
gadżety, weryfikacja Poleskiej Odznaki Kajakowej, poświadczenie (wklejka) do
turystycznych odznak kajakowych, transport na start do etapów i po etapie do
miejsca zakwaterowania, opiekę przodowników i instruktorów kajakarstwa,
zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych, konkurs z nagrodami „Broda spływu
2020”, a także główna atrakcja - spotkanie w Sławatyczach ze słynnymi Brodaczami.
ZGŁOSZENIA
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 10 września 2020 r. pocztą elektroniczną
na e-mail: info@kajakowaprzygoda.pl i do wiadomości j.tworek4@upcpoczta.pl
podając:
- imię, nazwisko,
- adres
- e-mail i telefon kontaktowy
- termin udziału (dni spływu)
- zarezerwowaliśmy noclegi w ................
- rezerwuję: miejsce w kajaku 2-osobowym, jedynkę (dopłata 10 zł/dzień)
- własny kajak
Po upływie terminu zgłoszeń prześlemy potwierdzenia przyjęcia na imprezę, kwotę i
sposób opłaty wpisowego oraz dodatkowe informacje praktyczne
Zapraszamy serdecznie turystów indywidualnych, rodziny, grupy klubowe i
wszystkich miłośników kajakarstwa, piękna przyrody i krajobrazu oraz
niepowtarzalnych nadbużańskich klimatów. Ilość miejsc ograniczona.
Organizatorzy

