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Słupia : Jezioro Węgorzyno-Gołębia Góra
Trudność szlaku:

średni

Rzeka:

Słupia

Start:

J.Węgorzyno

Zakończenie:

Gołębia Góra

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

32 km
2 dni
3
jedynki, dwójki, kanadyjki
6 osób

Opis
Ten odcinek to wyzwanie dla kajakarzy, przede wszystkim ze względu na słynną Rynnę Sulęczyńska, licznie
powalone drzewa, które pokonacie podczas dwóch dni spływu będzie to ponad 32 kilometry wspaniałej kajakowej
przygody. Standardowo kajakarze pokonują ten odcinek w 3 dni, więc nie liczcie na szczególny odpoczynek.
Czekają Was tu zarówno szybkie odcinki na czele z najbardziej ekstremalnym odcinkiem na Słupi i całym
Pomorzu (tzw. Rynna Sulęczyńska), jak i fragmenty spokojniejsze, gdzie dominować będzie z jednej strony
kontemplacja krajobrazu, a z drugiej na pewno nie zabraknie Wam wiosłowania. Piękne okolice, kontakt z
przyrodą i adrenalina połączona z odpoczynkiem to cechy charakteryzujące ten odcinek. Musicie pamiętać także
o przewózce kajaków z Byliny (po pokonaniu jeziora Żukowskiego) do Soszycy, ponieważ ten fragment ze
względu na elementy zespołu hydrotechnicznego kanał doprowadzający wodę do najstarszej na Słupi elektrowni
wodnej. ;-)
Praktyczne rady:
Odcinek można podzielić na następujące etapy:
1. Jezioro Węgorzyno-Parchowo Most : 13 km

2. Parchowo Most-Gołębia Góra : 19 km
Biwak : na polu za mostem po prawej stronie (brak infrastruktury) - płatny
lub
1. Jezioro Węgorzyno-J.Żukowskie / Bylina : 17 km / 18 km
2. J.Żukowskie / Bylina-Gołębia Góra : 15 km / 14 km
Biwak : na przystani nad jeziorem Żukowskim (brak infrastruktury - bezpłatny) lub biwak Bylina (ToiToi, dostęp do
wody - płatny)
CENA SPŁYWU ZA OSOBĘ
osoba w kajaku dwuosobowym: 80zł/osobę
osoba w kajaku jednoosobowym turystycznym: 120zł/osobę
osoba w kajaku jednoosobowym górskim: 140zł/osobę
CENA ZAWIERA
miejsce w kajaku polietylenowym
kamizelkę asekuracyjną
wiosło symetryczne Dr Kajak
transport kajaków na początek i po zakończeniu spływu
mapkę spływu
ubezpieczenie NNW
worek wodoodporny (jeden na kajak)
transport kierowców do samochodów po zakończeniu spływu
fartuch kajakowy (tylko kajaki jednoosobowe)

