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SPŁYW KAJAKOWY „SZLAKIEM LIWCA” 

Plan wyjazdu: 

Ogólna charakterystyka szlaku kajakowego 

Rzeka Liwiec jest prostą techniczne rzeką dla kajakarzy. Spływ przewidziany jest zarówno dla osób, 
które mają doświadczenie kajakowe oraz takich, które pierwszy raz będą miały okazję siedzieć w 
kajaku. Rzeka Liwiec jest rzeką czystą i można w niej się swobodnie kąpać. 

Wyjazd:  

Sobota, 19 maja 2012 r. o godz. 7:00. Jedziemy samochodami z Warszawy do Wyszkowa.  

Powrót: 

W niedzielę 20 maja 2012 r. w godzinach wieczornych. 

Charakter wyjazdu: 

Kajakowy, namiotowy 

Atrakcje: 

 Liwiec jedna z najbardziej malowniczych rzek Mazowsza 

 Zamek w Liwiu (obiekt z Kanonu Krajoznawczego Polski) 

 Urokliwe miasteczko Węgrów 

 Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów Chelsea Londyn kontra Bayern Monachium  

Trasa: 

Dzień 1: Wyszków – Grodzisk – Liw – Węgrów – Popielów – Stara Wieś – Borzychy ok. 27 TOK 

Dzień 2: Borzychy – Paplin – Bednarze – Łochów ok. 25 TOK 

Nocleg: 

Pole namiotowe przy agroturystyce w Borzychach 

Szacunkowe koszty: 
Studenci ok. 140 zł (obejmuje dojazdy, noclegi, wynajem kajaków, przewóz kajaków, zwiedzanie). 
Zaliczka 50 zł. 
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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 przez wodą (np. 
zawinięte w foliowe worki) ! 

Sprzęt 

namiot (osoby nie posiadające namiotów mogą skorzystać z wolnych miejsc u innych członków 
wyjazdu) 
worki na śmieci w celu opakowanie 
śpiwór 
karimata 
menażka, kubek, sztućce, scyzoryk 

Ubranie 

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

Inne 

dokumenty (dowód osobisty oraz inne uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, PTTK) 
pieniądze 
latarka z dodatkową zmianą baterii 
kompas i mapa 
leki osobiste 
kosmetyczka (tylko nie za ciężka), ręcznik 
papier toaletowy, chusteczki higieniczne 
aparat fotograficzny 
książeczki odznak (m.in. TOK, „Turysta Przyrodnik”, Mazowieckiej Odznaki Krajoznawczej) 

Jedzenie 

należy zabrać kanapki na sobotnie śniadanie i drugie śniadanie oraz napoje na trasę 
obiadokolację jemy na noclegu zapewniają organizatorzy 
śniadanie na drugi dzień zapewniają organizatorzy 

Kontakt: 
Rafał Kwatek 
Tel. 510-002-561 
Email: quateq@wp.pl 
 

Liczba miejsc ograniczona! Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia!  
 

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz  
wpłacenia zaliczki w wysokości 50 zł do organizatora! 


