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W rejonie przygranicznym zaleca się przestawienie telefonów komórkowych z automatycznego na ręczny wybór sieci, 
aby nie zostać połączonym z siecią innego kraju, gdyż może się to wiązać z wysokimi kosztami roamingu.
It is highly recommended to switch from automatic to manual network selection in the cross-border region in order not to be 
caught by a foreign cellular network, because it may entail high costs of roaming.
У прыгранічным рэгіёне рэкамендуецца пераключыць мабільны тэлефон з аўтаматычнага на ручны выбар сеткі, 
каб не падключацца да сеткі іншай краіны, бо гэта можа быць звязана з вялікімі выдаткамі на роўмінг.
У прикордонному регіоні рекомендується перемикати мобільні телефони з автоматичного на ручний вибір мережі, 
щоб не підключатися до мережі іншої країни, оскільки це може спричинити за собою високу вартість роумінгу.
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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

GOŁĘBIE - ŚLIPCZE

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



 Na pierwszy odcinek rzeki ruszamy 
z miejscowości Gołębie. To tutaj Bug wpływa w nasze 
terytorium i od tego miejsca jest przez niemal 400 km rzeką 
graniczną. Miejsce wodowania znajduje się dość blisko drogi 
asfaltowej, choć musimy zjechać z niej przy wiacie 
turystycznej, od razu skręcić w polną drogę w lewo 
i przejechać 300 metrów. Kto koniecznie chce dopłynąć do 
najwyższego możliwego punktu musi popłynąć 3 kilometry 
pod prąd do słupka granicznego numer 820 i poinformować 
o tym fakcie Straż Graniczną. 
Po naszej stronie od samego początku szlaku towarzyszy 
nam Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu, który 
od Kryłowa przechodzi w Nadbużański Obszar Chronionego 
Krajobrazu. Przez obszar ten będziemy płynąć prawie do 
Horodła. 
Najbliższa miejscowość po drodze to Kryłów Niezwykła 
osada (niegdyś miasto). Warto spędzić tutaj więcej czasu, 
aby zwiedzić okolicę. Miejsce bardzo dobrze przygotowane 
pod względem turystyki. Znajdziemy tutaj wiele tablic, które 
pozwalają zagłębić się w historię, przyrodę i tradycje tego 
miejsca.  Jest tutaj znakomity camping POD STRZECHĄ na 
którym nie tylko zanocujemy na ogrodzonym, klimatycznym 
polu namiotowym, ale również wypożyczymy kajaki na cały 
górny odcinek Bugu. Aby się tu znaleźć przepłyniemy niecałe 
10 kilometrów. Warto swój przyjazd zaplanować w drugiej 
połowie sierpnia, tak aby wziąć udział  Europejskich Dniach 
Dobrosąsiedztwa. Na Bugu powstaje wtedy most pontonowy 
łączący Kryłów z Ukraińskim Kreczivem. Można wtedy 
bezwizowo przekroczyć granicę posiadając paszport, 
a imprezie towarzyszą koncerty, pokazy i ogromny piknik. 
Ponadto warto wiedzieć o imprezie pod nazwą Święto Suma 
w Prehoryłem, gdzie zmaganiom wędkarzy towarzyszy 
festyn. Targi Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej to z kolei 
cykliczna impreza, gdzie przekazywane są tradycje 
związane ze świętami Wielkiej Nocy. 

 We enter the first section of the river in Gołębie. 
Here the Bug flows into the Polish territory and from that 
place onward, for nearly 400 km, runs as a borderline river. 
The launching spot is situated quite close to an asphalt road, 
yet we have to leave it near a tourist shelter, then turn 
immediately left into a dirt road and cover 300 metres. 
Those who want to reach the highest possible point have to 
go for 3 kilometres against the current to the boundary pillar 
no. 820 and inform the Border Guard about that fact.
From the very beginning of our trip we are accompanied 
on our side by the Dołhobycz Nature Park, which in Kryłów 
transforms into the Bug Nature Park. We will continue the trip 
through that area nearly to the village of Horodło.
The nearest settlement on our way is Kryłów, a curious 
hamlet (formerly a town). It is worth spending more time here 
to visit the surroundings. The place is well prepared for tourist 
traffic. We will find many boards that will allow us to delve into 
the history, nature and traditions of this place. There is 
a superb campsite called POD STRZECHĄ, where we can 
not only spend the night in a climatic fenced tent field, but also 
rent kayaks for the whole upper section of the Bug. To get 
there, we have to cover less than 10 kilometres. It is worth 
planning the trip in the second half of August to take part in 
the European Good Neighbourliness Days, when a floating 
bridge is built on the Bug to connect Kryłów with the Ukrainian 
village of Krechiv. Then we can cross the border without 
a visa, only with a passport. The event is accompanied 
by concerts, shows and a huge picnic. Moreover, it is worth 
knowing about an event called the Catfish Day in Prehoryłe, 
where anglers' struggles are accompanied by a festival. 
In turn, the Fair of Folk Artists and Culinary Art is a periodic 
event during which traditions connected with Easter are 
passed down.

 Адпраўляемся на першую пляцоўку ракі 
з вёскі Галэмбе. Менавіта тут Буг западае ў нашу 
тэрыторыю і адтуль амаль на 400 км працякае памежная 
рака. Стартавая пляцоўка знаходзіцца даволі блізка да 
асфальтаванай дарогі, хоць мы павінны пакінуць яе каля 
турыстычнай паветкі, адразу павярнуць налева на 
грунтовую дарогу і праехаць 300 метраў. Ахвотным 
дасягнуць найвышэйшай кропкі неабходна праплыць 
3 кіламетры супраць плыні да пагранічнага паста № 820 
і паведаміць пра гэта памежнай службе.
З нашага боку, адпачатку сцежкі, нас, суправаджае 
Падахоўная ландшафтная тэрыторыя -Далгабычув, якая 
з Крылува ператвараецца ў Падахоўную ландшафтную 
зону ракі Буг. Мы праедзем гэту мясцовасць амаль да 
Гародлі.
Бліжэйшы горад па шляху - Крылуў. Незвычайная вёска 
(некалі горад). Тут варта правясці больш часу, каб 
агледзець наваколле. Месца вельмі добра 
падрыхтавана з пункту гледжання турызму. Мы знаходзім 
тут мноства інфармацыйных шыльд , якія дазваляюць 
вам занурыцца ў гісторыю, прыроду і традыцыі гэтага 
месца. Тут ёсць выдатны кемпінг “POD STRZECHĄ”, дзе 
мы не толькі начуем на абгароджаным, атмасферным 
кемпінгу, але і арандуем байдаркі для ўсяго верхняга 
ўчастка Буга. Каб дабрацца сюды, мы праплывём менш 
за 10 кіламетраў. Варта запланаваць свой прыезд на 
другую палову жніўня, каб узяць удзел у Еўрапейскіх днях 
добрасуседства. Далей на Бугу пабудаваны пантонны 
мост, які злучае Крылоў з украінскім Крычавам. Затым вы 
можаце перасекчы мяжу без візы, маючы пашпарт, 
а мерапрыемства суправаджаецца канцэртамі, шоу 
і велізарным пікніком. Апроч таго, варта ведаць пра 
мерапрыемства пад назвай  “Suma Festival” у Прэгарыле, 
дзе спаборніцтвы рыбакоў суправаджаецца 
фествывалем. Кірмаш народных мастакоў і кулінарнага 
мастацтва – гэта, у сваю чаргу, цыклічная падзея, на якой 
перадаюцца традыцыі, звязаныя з Вялікаднем.

  На першу ділянку річки виїжджаємо з селища 
Голуби. Саме тут Буг впадає в нашу територію і з цього 
місця проходить через майже 400 км прикордонної річки. 
Місце спуску знаходиться досить близько до асфальтової 
дороги, хоча ми повинні з'їхати з неї у туристичного 
навісу, відразу ж повернути в ґрунтову дорогу наліво 
і проїхати 300 метрів. Той, хто обов'язково хоче доплисти 
до найвищої точки, повинен проплисти 3 кілометри проти 
течії до прикордонного поста № 820 і повідомити про цей 
факт Прикордонній Службі. 
З нашого боку з самого початку маршруту нас 
супроводжує Долгобичевский Район Охоронюваного 
Ландшафту, який від Крилова переходить 
в Надбужанський Район Охоронюваного Ландшафту. 
Через цей район ми будемо плисти майже до Городла. 
Найближчий населений пункт по дорозі - це Крилів 
Незвичайне поселення (колись місто). Тут варто 
витратити більше часу, щоб дослідити околиці. Місце 
дуже добре туристично підготовлене. Тут ви знайдете 
безліч табличок, які дозволяють вам заглибитися 
в історію, природу і традиції цього місця.  Тут є відмінний 
кемпінг ПІД СТРЕХОЮ "POD STRZECHĄ", де ми не 
тільки зможемо переночувати у огородженому, 
атмосферному кемпінгу, а й орендуємо каяки на всю 
верхню ділянку Бугу. Щоб опинитися тут, треба проплисти 
менше 10 км. Варто свій приїзд запланувати в другій 
половині серпня, щоб взяти участь в Європейських Днях 
Добросусідства. Тоді на Бузі будується понтонний міст, 
що з'єднує Крилів з українським Кречівом. Тоді ви можете 
безвізово перетнути кордон, маючи паспорт, а захід 
супроводжується концертами, шоу і великим пікніком. 
Крім того, варто знати про захід під назвою Свято Сома 
в Прехорилому, де змагання рибалок супроводжуються 
фестивалем. Ярмарок Народних Творців і Кулінарного 
Мистецтва - це, в свою чергу, циклічний захід, де 
передаються традиції, пов'язані зі святами Великодня.

SZLAK KAJAKOWY   /  KAYAKING TRAIL

GOŁĘBIE - ŚLIPCZE
Położenie / położenie / położenie / położenie:     PL, woj. lubelskie
Długość odcinka / długość odcinka/ długość odcinka/ długość odcinka:   27,4 km
AMW, AMW, AMW, AMW:       Kryłów, Kosmów
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 Kryłów :            820 – 853 
tel. +48 84 651 83 00, mail: krylow@strazgraniczna.pl

KRYŁÓW :
• ruiny bastionów zamku z XVI wieku
• kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wybudowany 

w 1859 roku
• cmentarz żydowski z I połowy XIX wieku.
• brama parkowa z domkiem odźwiernego
• fragment ogrodzenia klasztoru reformatów, pozostałość ogrodów 

klasztoru Reformatów z XVIII wieku
KRYŁÓW - KOLONIA - kapliczka św. Mikołaja z wilkiem wzniesiona nad 
źródełkiem, którego wodzie od wieków przypisuje się moc leczenia 
bezpłodności i impotencji a także m.in. chorób skóry, reumatyzmu i ślepoty.

KRYŁÓW :
• ruins of castle strongholds (16th c.)
• Church of the Nativity of the BVM built in 1859
• Jewish cemetery (1st half of the 19th c.)
• park gate with porter's house
• fragment of the fence of monastery of the Franciscans of Primitive 

Observance, remains of the monastery gardens (18th c.)
KRYŁÓW - KOLONIA – shrine of St Nicholas with a wolf, erected near 
a spring whose waters have for centuries been attributed with the power to 
heal infertility, impotence, skin diseases, rheumatism and blindness.

KRYŁÓW (КРЫЛОЎ): 
• Руіны крапасных бастыёнаў XVI стагоддзя.
• Царква Божага Нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы, 

пабудаваная ў 1859 г.
• Габрэйскія могілкі першай паловы XIX  стагоддзя.
• Брама парка з хаткай швейцара.
• Фрагмент агароджы рэфармацкага манастыра, рэшткі садоў 

рэфармацкага манастыра 18 стагоддзя.
KRYŁÓW - KOLONIA (КРЫЛОЎ - КАЛОНІЯ) - капліца св. Мікалая 
з ваўком, збудаваным над крыніцай, вада якой стагоддзямі 
выкарыстоўвалася для лячэння бясплоднасці і імпатэнцыі, а таксама 
скурных захворванняў, рэўматызму і слепаты.

KRYŁÓW (КРИЛІВ):
• руїни бастіонів замку XVI ст.
• костел Різдва Пресвятої Богородиці побудована в 1859 році
• єврейське кладовище І половини XIX ст.
• паркові ворота з будинком швейцара
• фрагмент огорожі монастиря реформатів, залишки садів 

монастиря Реформатів XVIII ст.
KRYŁÓW - KOLONIA (КРИЛІВ - КОЛОНІЯ) - каплиця св. Миколая 
з вовком споруджена над джерелом, воді якого століттями приписують 
силу лікування безпліддя та імпотенції, а також серед іншого шкірних 
захворювань, ревматизму і сліпоти.

Pole Biwakowe POD STRZECHĄ 
Agnieszka Mazur-Leśniak, Krótka 2, Kryłów, 22-530 Mircze, 
+48 606 857 117, www.kajakibug.pl, info@kajakibug.pl
Agroturystyka NAD STRUGĄ 
Ewelina i Radosław Macheta, Prehoryłe 113, 22-530 Mircze, 
+48 663 383 845, www.agroturystyka.krylow.eu, machetr@wp.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne 
Teresa i Kazimierz Martyniuk, Prehoryłe 38, 22-530 Mircze, 
+48 722 331 762, u-martyniukow.business.site 
Gospodarstwo Agroturystyczne NAD DOLINĄ BUGU 
Małgorzata Jurkiewicz, Nadbużna 41, Kryłów, 22-530 Mircze, 
+48 691 310 961, nad.dolina.bugu@interia.pl 
Gospodarstwo agroturystyczne DOMEK NA ZIELONEJ 
Lucyna Szczur, Zielona 6, Kryłów, 22-530 Mircze, 
+48 785 639 069, www.krylow.net.pl
MIKOŁAJ I WILK – DOM NA WSCHODZIE
Kryłów, Hrubieszowska 9, 22-530 Mircze, +48 501 027 503, 
mikoaj-i-wilk-dom-na-wschodzie.business.site 
Agroturystyka NAD BUGIEM 
Zofia Szlendak, Ślipcze 15, 22-500 Hrubieszów, +48 84 691 11 74, 
500 067 138, www.nadbugiem.agrowakacje.pl, nadbugiem@interia.pl 
GOŚCINIEC NA BUGIEM 
Julita Jonaszek, Kosmów 15A, 22-500 Hrubieszów, +48 502 722 676

KAJAKIBUG.pl, Krótka 2, Kryłów, 22-530 Mircze,+48  606 857 117, 
www.kajakibug.pl, info@kajakibug.pl

PRZED SPŁYWEM ZADZWOŃ  /  CALL BEFORE THE TRIP
ПАТЭЛЕФАНУЙЦЕ ПЕРАД ПАЕЗДКАЙ
ДЗВОНІТЬ ПЕРЕД ПОЇЗДКОЮ

PRZEBIEG SZLAKU  /  COURSE OF THE TRAIL  /  ХОД СЦЕЖКІ  /  ХІД СТЕЖКИ

SZLAK KAJAKOWY  /  KAYAK TRAIL  /  БАЙДАРАЧНАЯ ТРАСА  / КАЯКІНГОВИЙ МАРШРУТ 

27,4 km

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:   

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   


