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Wyjazd kajakowy – Wianki w Narwiańskim Labiryncie 
Plan wyjazdu: 
Postanowimy dosłownie, oraz  w przenośni zagubić się w labiryncie koryt, zatok, odnóg i odnóży 
malowniczej rzeki jaką jest Narew, a kajakarski charakter wycieczki pozwoli na wygodne 
obserwowanie przyrody, przede wszystkim ptactwa wodnego - jednego z głównych celów ochrony 
Narwiańskiego Parku Narodowego, przez który przepłyniemy. Ze względu na to, iż trasa należy do 
średniego poziomu trudności, doświadczenie kajakarskie jest mile widziane.Z racji na logistycznie 
trudny charakter dojazdu na miejsce spływu, organizator będzie dozgonnie wdzięczny osobom, które 
będą w stanie udostępnić swoje samochody (od których ilość miejsc jest zależna!)  

Wyjazd: Sobota, 20 czerwca, o godz. 6:30 wyjeżdżamy samochodami z Warszawy do Suraża 

Powrót: Niedziela, 21 czerwca w godzinach wieczornych 

Charakter wyjazdu: Kajakowy, namiotowy 

Atrakcje : 
• Narwiański Park Narodowy i sama rzeka Narew 
• Wczesnośredniowieczne grodzisko oraz osada słowiańska Nawia (Suraż) 
• Wieża widokowa w Waniewie oraz niezwykła drewniana kładka Waniewo – Śliwno 
• Dworek w Kurowie (siedziba NPN) wraz z Parkiem dworskim 
• Wianki w sobotę wieczorem ☺ 

Trasa: 
Dzień 1: Warszawa ->Suraż – Uhowo – Bokiny – Topilec – Topilec Kolonia 
Dzień 2: Topilec Kolonia – Waniewo – Kurowo – Radule – Rzędziany -> Warszawa 

Nocleg: Pole biwakowe w Toplicu Kolonia 

Szacunkowy koszt: ok 180 zł (obejmuje dojazd, wypożyczenie i transport kajaków, nocleg, 
wyżywienie, bilety wstępu do NPN, zwiedzanie) 

Ekwipunek: 

W czasie wyjazdu kajakowego rzeczy muszą być upchnięte w kajaku, więc musi być możliwość ich 
podzielania na mniejsze paczki. Wszystkie rzeczy w kajaku muszą być odpowiednio zabezpieczone 
przed wodą (np. zawinięte w foliowe worki)! 

Sprzęt: 

• namiot (osoby nie posiadające namiotów mogą skorzystać z wolnych miejsc u innych 
członków wyjazdu)  

• worki na śmieci (jako opakowanie chroniące przed wodą) 
• śpiwór karimata  
• menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 
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Ubranie: 

• lekkie obuwie do poruszania się poza kajakiem sandały 
• klapki lub inne obuwie mogące ulec zamoczeniu  
• ciepły sweter, polar albo bluza, skarpety na zmianę 
• kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna 
• strój do spania bielizna 
• chustka lub czapka od słońca 
• okulary przeciwsłoneczne 
• strój kąpielowy 

Inne: 

• Pieniądze 
• dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, PTTK, itp.)  
• leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka) 
• ręcznik 
• papier toaletowy, chusteczki higieniczne 
• kompas i mapa 
• Lornetka, luneta, aparat fotograficzny (dobrze zabezpieczony przed wilgocią!) 
• klapki lub sandały  
• latarka z dodatkową zmianą baterii 
• książeczka Kajakarskej Odznaki Turystycznej oraz innych  

Jedzenie: 

• kanapki na sobotę 
• napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce 

Obiadokolacja w sobotę wieczorem oraz jedzenie na niedzielę jest przewidziane przez 
organizatora 

Kontakt : Przemysław Bala (tel. 661-641-295; e-mail: przemek.bala@gmail.com)  

 

Liczba miejsc jest ograniczona i zależna od ilości miejsc w samochdach! Prosimy o jak najszybsze 

zgłoszenia!  Jeśli ktoś dysonuje możliwością udostępnienia samochodu – prosimy o informację.  

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 70 zł do organizatora! Proszę o 

wpłacenie zaliczki do wtorku – 16/06/2015 

 

Wyjazd jest organizowany na zasadach non-profit. Prowadzący nie pobierają wynagrodzenia i 

pokrywają całkowicie koszty swojego uczestnictwa w Imprezie. 

 


