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Słupia i Łupawa w jeden dzień
Trudność szlaku:
Rzeka:
Start:

łatwy
Słupia
Parchowo

Zakończenie:

Bylina

Długość:

11 km

Czas spływu:
Ilość przenosek stałych:
Preferowany sprzęt:
Minimalna liczba uczestników:

4h
1
jedynki, dwójki, kanadyjki
6 osób

Opis
Słupia i Łupawa rodzinnie, rekreacyjnie, z dziećmi? Tak, to możliwe na tej trasie. Wybierając tę trasę, w
wyjątkowy sposób łączymy ze sobą dwa odcinki szlaku kajakowego: łagodny odcinek Słupi poniżej Parchowa oraz
górny bieg rzeki Łupawy z jeziorami: Obrowo Duże i Jasień Południowy. Cała trasa liczy jedynie osiem
kilometrów, ale jest bardzo urozmaicona i różnorodna. Jej pokonanie zajmie około 4 godzin, a z dodatkowymi
odpoczynkami - nawet dłużej. To odcinek dobry dla początkujących kajakarzy lub osób, które planują trochę
poleniuchować nad wodą przy okazji spływu kajakowego.
Nasz spływ zaczynamy przy moście na Słupi w pobliżu Parchowa. Pierwszy odcinek to 4 kilometry spokojnego
szlaku kajakowego. Rzeka malowniczo wije się wśród łąk i uchodzi do Jeziora Żukowskiego przez piaszczyste
płycizny. Pływają po nich stada łabędzi i kaczek, gdyż jezioro to jest ostoją ptaków wodnych. Można też napotkać
tu czaple, łyski, perkozy oraz ptaki drapieżne.
Przepływamy przez otoczone lasami Jezioro Żukowskie, kierując się na most w wypływie Słupi z jeziora. Dalej
kanałem przez las dopływamy do jazu w Młynkach (Bylinie). Stąd na dalszą trasę zabierze Was nasz nietypowy
transport, przewożąc kajakarzy i sprzęt leśnymi drogami na przepiękne, w całości otoczone przez lasy jezioro
Obrowo Duże. Przy jego północnym brzegu pokonujemy prawdziwy tunel, który prowadzi pod mostem drogowym.
Dalej czeka nas kolejna przygoda, gdyż aby dostać się do Jeziora Jasień musimy przepłynąć krótkim odcinkiem

strumienia i płytkiego rozlewiska w trzcinach, bo tak tutaj wygląda Łupawa.
Po wydostaniu się z trzcin rozpościera się przed nami rozległe Jezioro Jasień, na którym widzimy kilka wysp.
Trzymamy się lewego brzegu i mijając pomost ośrodka „Wrzos” dopływamy do naszej przystani, gdzie możemy
odpocząć po przygodach na spływie.
Po tym spływie będziesz mógł ocenić czy to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Pierwsze przetarcie na rzece za
Tobą ! Czas poszukać czegoś dłuższego i trochę trudniejszego lub siąść dalej oglądać telewizję ;-)
CENA SPŁYWU ZA OSOBĘ
osoba w kajaku dwuosobowym: 45zł/osobę
osoba w kajaku jednoosobowym turystycznym: 70zł/osobę
osoba w kajaku jednoosobowym górskim: 80zł/osobę
CENA ZAWIERA
miejsce w kajaku polietylenowym
kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową
wiosło symetryczne Dr Kajak
transport kajaków na początek i po zakończeniu spływu
mapkę spływu (jedna na kajak)
miejsce na pozostawienie samochodu
ubezpieczenie NNW
worek wodoodporny (jeden na kajak)
transport kierowców do samochodów po zakończeniu spływu
fartuch kajakowy (tylko kajaki jednoosobowe)

