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Legenda   Legend   Легенда   Легенда

las, park
forest, park
лес, парк
ліс, парк

DROHICZYN
Dorohusk

miasto, wieś
town, village
горад, вёска
місто, село

rezerwat przyrody
biosphere reserve
запаведнік
природний заповідник

park krajobrazowy
landscape park
ландшафтны парк
ландшафтний парк

teren zabudowany, przemysłowy
built-up, industrial area
забудаваная, вытворчая зона
забудована, промислова територія

SOOS
PLH

PLB
OSOP

obszary chronione NATURA 2000
NATURA 2000 protected areas
NATURA 2000 падахоўныя тэрыторыі
заповідні зони НАТУРА 2000

jezioro, izobaty, głębokość jeziora, szuwary
lake, depth contours, lake depth, reed bed
возера, ізабаты, глыбіня возера, плаўні
озеро, ізобати, глибина озера, плавні 

bagno, źródło, zamknięcie szlaku wodnego
swamp, spring, waterway closure
балота, крыніца, перакрыцце водных шляхоў
болото, джерело, закриття водного шляху

rzeka, potok, strumień, śluza, jaz
river, brook, stream, sluice, weir
рака, ручай, струмень, шлюз, плаціна
річка, потік, струмок, шлюз, гребля

granica państwa, województwa
state border, voivodeship border
дзяржаўная і ваяводская мяжа
державний кордон, воєводський кордон

granica powiatu, granica miasta/gminy
poviat border, town/commune border
павятоваямяжа, мяжагорада / гміны
кордон повіту, межа міста / гміни
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droga krajowa, wojewódzka
trunk road, voivodeship road
нацыянальная дарога, правінцыйная дарога
дорога крайова, воєводська 

droga asfaltowa, przystanek autobusowy, most
asphalt road, bus stop, bridge
асфальтаваная дарога, аўтобусны прыпынак, мост
асфальтова дорога, автобусна зупинка, міст

дорога з твердим покриттям, інша дорога, стежка

droga utwardzona, inna droga, ścieżka, 
hard-surfaced road, other road, path,
асфальтаваная дарога, іншая дарога, сцяжынка,

linia kolejowa, stacja, bocznica
railway line, railway station, railway siding
чыгуначная галіна, вакзал, раз'езд
залізнична лінія, станція, тупики

szlaki rowerowe
bicycle trails
роварныя дарожкі
велосипедні маршрути

pomnik przyrody ożywionej / nieożywionej
animate/inanimate nature monument
адушаўлёны / неадушаўлёны помнік прыроды
пам'ятник живої / неживої природи

leśniczówka, park zabytkowy
forester's house, historic park
хатка лесніка, гістарычны парк
Лісничівка, історичний парк

cmentarz katolicki, żydowski, synagoga
Catholic cemetery, Jewish cemetery, synagogue
каталіцкія і яўрэйскія могілкі, сінагога
католицьке, єврейське кладовище, синагога

kościół, cerkiew, kaplica, krzyż
church, Orthodox church, chapel, cross
царква, праваслаўная царква, капліца, крыж
костел, церква, каплиця, хрест

zabytkowy kościół, cerkiew, kaplica, krzyż
historic church, Orthodox church, chapel, cross
гістарычная царква, царква, капліца, крыж
костел-пам’ятка, церква, каплиця, хрест

kąpielisko, parking
swimming pool, car park
басейн, паркоўка
зона для купання, парковка

agroturystyka, camping
agritourism farm, camping site
агратурызм, кемпінг
агротуризм, кемпінг

Hotel, pensjonat
hotel, guesthouse
гасцініца, гасцявая хата
Готель, пансіонат

stacja paliw, przeprawa promowa
petrol station, ferry crossing
АЗС, паромная пераправа
АЗС, поромна переправа

informacja turystyczna, poczta
tourist information centre, post office
турыстычная інфармацыя, пошта
туристична інформація, пошта

pałac lub dwór, ośrodek jeździecki
palace or manor, horse-riding centre
палац і двор, конна-спартыўны комплекс
палац або двір, кінний центр

policja, restauracja
police station, restaurant
паліцыя, рэстаран
поліція, рестора

muzeum, izba regionalna
museum, regional chamber
музей, абласная палата
музей, регіональна ізба

szpital, ośrodek zdrowia
hospital, health centre
шпіталь, паліклініка
лікарня, медичний центр

ratusz, zabytkowa wieża, inny zabytek
town hall, historic tower, other monument
ратуша, гістарычная вежа, іншы помнік
ратуша, історична вежа, інший пам'ятник

punkt widokowy, wieża widokowa
vantage point, observation tower
назіральная пляцоўка, назіральная вежа
оглядовий майданчик, оглядова вежа

szlak kajakowy, kilometraż szlaku
kayaking trail, kilometraż szlaku
сцежка каноэ, працягласць сцежкі
каякінгові маршрути, kilometraż szlaku

12,2 km 12,2 km 12,2 km 

miejsce odpoczynku, miejsce wodowania kajaków
resting area, kayak launching spot
месца адпачынку, месца для спуску байдарак
місце відпочинку, місце спуску каяків

SG

przystań Straży Granicznej, wypożyczalnia kajaków
Border Guard harbor, kayak rental
памежны порт, пракат байдарак
пристань Прикордонної Служби, прокат каяківhttps://www.bugunitesus.eu/pl/szlaki-kajakowe/szlak-bugiem/#

więcej informacji o szlaku na stronie www:
more information about the trail at the address:
падрабязней пра сцежку –на сайце:
більше інформації про маршрут на веб-сайті:

pomnik, bunkier, ruiny
monument, bunker, ruins
помнік, бункер, руіны
пам'ятник, б ункер, руїни

szlaki piesze
foot trails
паходныя сцежкі
піші маршрути

stadion, boisko sportowe
stadium, sports field
стадыён, спарыўная пляцоўка
стадіон, спортивний майданчик

skansen, schronisko młodzieżowe, atrakcja turystyczna
open-air museum, youth hostel, tourist attraction

скансен, молодіжний хостел, туристична принада

музей пад адкрытым небам, моладзевы інтэрнат, 
турыстычная атракцыя

obszar chronionego krajobrazu
nature park 
нацыянальны парк 
охоронювана Ландшафтна Зона

KODEŃ (Sugry) - ŻUKI 

Szlak kajakowy rzeką Bug
Bug River Kayak Trail
Байдарачная сцежка па рацэ Буг
Каякінговий маршрут річкою Буг



KODEŃ:
• Kalwaria Kodeńska
• ruiny pałacu Sapiehów
• kościół w. Ducha, dawniej kaplica zamkowa, z I poł. XVI wieku
• Bazylika św. Anny z lat 1629–1635, wybudowana z fundacji 

Mikołaja Sapiehy
• zabytkowa brama unicka (dzwonnica parawanowa)
• cerkiew prawosławna Świętego Ducha
• klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Dom Zakonny 

Sióstr Sercanek oraz klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
• muzeum misyjno-ornitologiczne
KOSTOMŁOTY:
• jedyna na świecie parafia neounicka, cerkiew św. Nikity 

Męczennika z XVII wieku, drewniana plebania z poł. XIX wieku, 
ośrodek pielgrzymkowy, sanktuarium błogosławionych 
męczenników z Pratulina. 

DOLINA BUGU, Terespolska 10A, 21-509 Kodeń, +48 691 220 874, 
www.dolinabugu.pl, kontakt@dolinabugu.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Placówek 
Oświatowych, 1 Maja 27, 21-509 Kodeń, +48 83 375 41 53, 
zpo.koden@gmail.com
DOLINA ZAPOMNIENIA Paweł Filipowicz, ul. Polna 4A, 
21-509 Kodeń, +48 507 036 294
www.agrokoden.eu, pawel.filipowicz@op.pl
ZAJAZD KODEŃSKI, ul. Polna 44, 21-509 Kodeń, +48 537 700 730
DOM PIELGRZYMA, ul. Rynek 1, 21-509 Kodeń, +48 83 375 41 20, 
+48 515 129 239, www.koden.com.pl, pielgrzymi@koden.com.pl

KAJAKOWA PRZYGODA Marek Pomietło, Rynek 20/1, 
21-515 Sławatycze, +48 606 972 793, www.kajakowaprzygoda.pl, 
info@kajakowaprzygoda.pl
DOLINA BUGU, Terespolska 10A, 21-509 Kodeń, 
+48 691 220 874, www.dolinabugu.pl, kontakt@dolinabugu.pl

SZLAK KAJAKOWY   /  KAYAKING TRAIL
 

KODEŃ (Sugry) - ŻUKI
Położenie / położenie / położenie / położenie:     PL, woj. lubelskie
Długość odcinka / długość odcinka/ długość odcinka/ długość odcinka:   28,5  km
AMW, AMW, AMW, AMW:       Okczyn, Kostomłoty
Średni czas spływu / czas spływu / czas spływu / czas spływu:    6 h
Poziom trudności / poziom trudności / poziom trudności /  poziom trudności:  ZWA
Uciążliwość, uciążiwość / uciążliwość / uciążliwość:     U1

Malowniczość / malowniczość / malowniczość / malowniczość:    ***
SG Kodeń:                     089 - 123
tel. +48 84 376 95 00, mail: koden@strazgraniczna.pl

28,5 km

 Do miejsca wodowania dojedziemy drogą 
nr 816 z Kodnia do Jabłecznej, na wysokości lasu 
w Szostakach skręcimy w prostą drogę na plaże 
Sugry. Kilka kilometrów od startu dotrzemy do 
Kodnia, miejscowości, w której znajduje się bardzo 
duża liczba zabytków, głównie sakralnych. 
Po drodze na pewno warto zobaczyć Kostomłoty. 
To wyjątkowe miejsce. Przekonajcie się sami. 
Trzeba zrobić to przed lub po spływie tym odcinkiem, 
ponieważ i wyjście na brzeg jest niekomfortowe i do 
zabytku daleka droga. Zobaczmy więc to miejsce 
przed spływem jadąc tam samochodem.   

 We will reach the launching spot taking the 
road no. 816 from Kodeń to Jabłeczna and turning 
opposite the forest in Szostaki into a road leading 
straight to the Sugry beach. Several kilometres from 
the starting point we will reach Kodeń, a village 
replete with monuments, mostly sacral ones.
Along the way, it is worth visiting Kostomłoty. See this 
exceptional place for yourselves, best before or after 
the trip along this section, because both the exit to the 
bank is inconvenient and the monument is located far 
away. Let's go there by car before the trip.

 Мы дабіраемся да месца старту па 
дарозе № 816 з Кодэня ў Яблэчну, на вяршыні 
лесу ў Шостаках, згорнем на простую дарогу да 
пляжаў Сугры. Праз некалькі кіламетраў ад старту 
мы дасягнем Кодэня, горада з вялікай колькасцю 
помнікаў, пераважна святых.
Па дарозе абавязкова варта ўбачыць 
Костамлоты. Гэта асаблівае месца. Спраўдзьце 
самі. Зрабіць гэта трэба перадю альбо пасля 
гэтага ўчастка, таму што выходзіць на бераг 
нязручна, а да помніка далёка ісці. Такім чынам, 
давайце паглядзім гэта месца перад падарожжам 
на байдарцы на машыне.

 До місця спуску на воду ми доберемося 
по дорозі № 816 від Коденя до Яблечної, на рівні 
лісу в Шостакі ми звернемо на пряму дорогу 
до пляжу Сугри. У кількох км. від старту ми 
доберемося до Коденя, населеного пункту, 
де знаходиться дуже велика кількість пам'ятників, 
в основному сакральних. 
По дорозі обов'язково варто побачити 
Костомлоти. Це особливе місце. Переконайтеся 
в цьому самі. Ви повинні зробити це до або після 
цієї ділянки, оскільки вихід на берег незручний, 
і до пам'ятника далеко йти. Отже, давайте 
подивимося на це місце, перш ніж їхати туди 
на машині.   

KODEŃ:
• Kodeń Calvary
• ruins of Sapieha Palace
• Church of the Holy Spirit, formerly a castle chapel 

(1st half of the 16th c.)
• Basilica of St Anne (1629 – 1635), founded by Mikołaj Sapieha
• historic Uniate Gate (bell-gable)
• Orthodox Church of the Holy Spirit
• Monastery of the Missionary Oblates of Marry Immaculate, 

Monastic House of Sisters of the Holy Heart and Monastery 
of  the Discalced Carmelites

• Mission and Ornithology Museum
KOSTOMŁOTY:
• the only neo-Uniate parish in the world, Orthodox Church 

of St Nicetas the Goth (17th c.), wooden parsonage (mid-19th c.), 
pilgrimage centre, Sanctuary of the Blessed Martyrs of Pratulin.

KODEŃ (КОДЭНЬ):
• Кальварыя Кадэньская
• руіны палаца Сапегі
• Царква Святога Духу, былая замкавая капліца, першая паловы 

XVI ст. 
• Базыліка св.Ганны 1629 па 1635 год,.Базыліка св. Ганны 

1629-1635 гадоў, пабудаваная з фундацыі Мікалая Сапегі
• гістарычная ўніяцкая брама (экранная званіца)
• Праваслаўная Царква Святога Духу
• Манастыр Місіянерскіх Аблатаў Беззаганнай Марыі, Рэлігійны 

Дом Сясцёр Святога Сэрца і Манастыр Босых Сясцёр 
Кармелітак.

• місіянерскі і арніталагічны музей.
KOSTOMŁOTY (Кастамлоты):
• адзіная ў свеце неаўніяцкая парафія - царква св. Мікіты 

Пакутніка  XVII ст., драўляная прэзбітэрыя сярэдзіны XIX ст., 
цэнтр паломніцтва, святыня благаслаўлёных пакутнікаў 
Пратуліна.

KODEŃ (КОДЕНЬ):
• Кальварія Кодень
• руїни палацу Сапегів
• костел св. Духа, колишня замкова каплиця, з І пол.  XVI ст.
• Базиліка св.  Анни 1629-1635 рр., побудована з фонду 

Міколая Сапеги
• Історичні уніатські ворота (ширмова дзвіниця)
• православна церква Святого Духа
• монастир Місіонерів Облатів Непорочної Марії, Чернечий 

Будинок Сестер Серцянок і монастир Сестер Кармеліток Босих
• місіонерсько-орнітологічний музей
KOSTOMŁOTY (КОСТОМЛОТИ):
• єдина в світі неоуніатська парафія - церква св. Микити 

Мученика з XVII ст., дерев'яна плебанія із сер. XIX ст., 
паломницький центр, святилище блаженних мучеників 
Пратуліна.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE  /  TOURIST ATTRACTIONS

АТРАКЦЫІ  /  ТУРИСТИЧНІ АТРАКЦІЇ
 

WYPOŻYCZALNIE  /  RENTALS
АРЭНДА  /  ПУНКТИ ПРОКАТУ

€

MIEJSCA NOCLEGOWE  / ACCOMMODATIONS
РАЗМЯШЧЭННЕ  /  МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ

PRZED SPŁYWEM ZADZWOŃ  /  CALL BEFORE THE TRIP
ПАТЭЛЕФАНУЙЦЕ НАМ ПЕРАД СПЛАВАМ 
ПЕРЕД СПЛАВОМ ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ

PRZEBIEG SZLAKU  /  TRAIL ROUTE  /  ДЗЕЯННЕ СЦЕЖКІ  /  ПРОБІГ МАРШРУТУ

 
Położenie / location / месцазнаходжанне  / розташування :    
Długość odcinka / section length/ даўжыня участка / довжина ділянки:   

1
AMW, ALS, АСП, АМП :       
Czas spływu / kayak trip time / час падарожжа / час сплаву:    

2
Poziom trudności  / difficulty level  / узровень складанасці  /  рівень складності : 
Uciążliwość / arduousness / цяжкасць / обтяжливість:    
Malowniczość / picturesqueness / маляўнічасць / мальовничість:   

SZLAK KAJAKOWY  /  KAYAK TRAIL  /  БАЙДАРАЧНАЯ ТРАСА  / КАЯКІНГОВИЙ МАРШРУТ 

Warszawa

Lublin

Brześć
Брэст 

Białystok

Lwów
Львів 

Rzeszów

1  AMW - alternatywne miejsce wodowania /  alternative launching spot (ALS)  /  альтэрнатыўная стартавая пляцоўка (АСП)  /  альтернативне місце посадки (АМП)  
2  ZWA  - bardzo łatwy  /  very easy  /  вель мі проста  /  дуже легкий   

fot. Żuki - rzeka Bug  /    /    /     Żuki – the Bug Жукі - рака Буг Жукі – річка Буг




