Klub Pol-Survival PTTK, Oddział PTTK w Rzeszowie, Komisja Turystyki Kajakowej

10-18.08.2019
KRESOWY
SPŁYW KAJAKOWY

na Ukrainie

górny Styr
Stanisławczyk – Łuck
W tym roku zapraszamy miłośników kresowej
przygody na spływ urokliwym szlakiem wodnym
górnego Styru.
Początkowo popłyniemy przez Małe Polesie
dziewiczym fragmentem doliny, przypominającym
widoki „prawdziwego” Polesia. Styr płynie
tu naturalnym, krętym korytem, tworząc liczne zakola,
odnogi, starorzecza, wyspy.

Następnie wpłyniemy na malowniczy przełom rzeki
przez Wyżynę Wołyńską, gdzie w wielu miejscach
wysokie, wznoszące się na kilkadziesiąt metrów
zbocza wzgórz zbliżają się do brzegu, tworząc skarpy
i odcinki przełomowe z bystrym prądem. Dotrzemy
przez rzeczkę Plaszówkę na pole słynnej bitwy
pod Beresteczkiem, gdzie zwiedzimy rezerwat
historyczny „Kozackie Mogiły”. W jednym
z największych rozszerzeń doliny Styru powstał
otoczony lasami Zalew Chrynicki, wypełniający cztery
zakola doliny. Ponadto obejrzymy widoki roztaczające
się ze wzgórz na przełomowy odcinek Styru, m.in.
w okolicach Krupy, Targowicy. Zakończymy spływ
w stolicy Wołynia - Łucku.
W trakcie naszej wyprawy zwiedzimy szereg
ciekawych miejscowości m.in.: Łopatyn, Szczurowice,
Beresteczko, Peremyl, Boremel, Bilcze, Targowica,
Łuck.

▪
▪

10.08 (sobota) – godz. 4.00 – wyjazd autobusem
z Rzeszowa, z parkingu przy hali „Podpromie”,
zwiedzamy Olesko, Podkamień, Brody
11.08 – 17.08 – płyniemy Styrem
18.08 (niedziela) – zwiedzamy Żółkiew, Krechów,
powrót w godzinach wieczornych do Rzeszowa

Bagaże zabezpieczone w worki wodoszczelne przewozimy
w kajakach.
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namiot, śpiwór i mata
komplet przeciwdeszczowy
odzież na pogodę i niepogodę
butla turystyczna z palnikiem i menażka
pojemnik na wodę, latarka, apteczka
członkowie PTTK – ważna legitymacja
ważny paszport
hrywny oraz w zapasie 50 euro

NASZA STRONA INTERNETOWA
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kajaki 2 osobowe
miejsca pod biwaki
obsługa przewodnicko-instruktorska
przejazdy autobusem w obie strony
ubezpieczenie NNW, KL dla członków PTTK
weryfikacja odznak kajakowych

ZGŁOSZENIA do dnia 15.07.2019 przyjmuje:
komandor spływu: Arek Kopczyk – instruktor,
przodownik turystyki kajakowej
w czasie środowych spotkań w siedzibie klubu
Pol-Survival PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2,
w godz.17-19
lub e-mailem: arekk2@op.pl, tel. 512-253-220
Wpłata wpisowego na konto:
PTTK Oddział w Rzeszowie
Nr 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742
z podaniem w tytule: „Spływ Styrem“
Całość należności należy wpłacić do dnia

15.07.2019 r.

PROGRAM:
▪

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:

W razie rezygnacji z uczestnictwa w spływie po ww. dniu,
zwrot całej kwoty nastąpi w przypadku
wskazania na swoje miejsce innego uczestnika spływu.

WPISOWE (przy grupie min. 35 osobowej):
430 zł – członkowie Klubu Pol-Survival PTTK
z dwuletnim stażem
480 zł – pozostali członkowie PTTK

Zapraszamy do grona członków PTTK!
(potrzebne 2 zdjęcia – to się opłaca!)

www.ps.pttk.rzeszow.pl

