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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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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

WOLA UHRUSKA - ORCHÓWEK

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



UHRUSK - cerkiew prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
WOLA UHRUSKA – rzeźby z międzynarodowego pleneru malarsko - 
rzeźbiarskiego
SOBIBÓR - Muzeum Byłego Obozu Zagłady, Muzeum i Miejsce Pamięci 
w Sobiborze www.sobibor-memorial.eu 
ORCHÓWEK :
• Jezioro Glinki
• Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
• „Kiszarnia” – ogólnodostępna altana z grillem nad starorzeczem 

Bugu

Schronisko Młodzieżowe całoroczne, Gimnazjalna 34, 
22-230 Wola Uhruska, +48 82 591 52 36,
www.spwolauhruska.kylos.pl, sekretariatwola@poczta.onet.pl 
Ośrodek POMPKA, baza noclegowa Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Woli Uhruskiej Turystyczna 5, 22-230 Wola Uhruska, 
+48 82 591 50 69, +48 504 477 990, 
www.wolauhruska.pl/osrodek-pompka/ e-mail: 
osrodek.pompka.noclegi@interia.pl
Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, 
Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, +48 697 718 454
www.wolauhruska.pl/nadbuzanskie-stowarzyszenie-agroturystyczne/ 
Zajazd GIBSON – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Radosław 
Lipert, Szkolna 22, 22-230 Wola Uhruska, +48 82 591 53 47, 
+48 602 491 301, www.zajazdgibson.pl.    zajadgibson@interia.pl  
DWÓR NAD BUGIEM, Majdan Stuleński, 22-230 Wola Uhruska, 
+48 506 458 454, www.dwornadbugiem.pl, recepcja@dwornadbugiem.pl 
BAGNA U MAŃKA Mariusz Karpowicz, Stulno 69C, 
22-230 Wola Uhruska, +48 691 726 914, www.bagnaumanka.pl, 
mkarpowicz7@o2.pl
Kemping GOSiR, Sportowa 1, 22-230 Wola Uhruska, 
+48 82 591 50 69, gosir.wola@o2.pl 
Siedlisko Sobibór, Sobibór 30, 22-200 Włodawa, 
tel. +48 603 999 039, kontakt@siedliskosobibor.pl 
www.siedliskosobibor.pl 
Sosnowy Bór. Agroturystyka, Sobibór 58, 22-200 Włodawa, 
+48 82 560 76 92 https://www.agroturystyka-sobibor.pl/

Centrum Turystyki Aktywnej KAJAKI 4U, Przemysłowa 3, 
22-200 Włodawa, +48 505 514 813
www.kajakiempobugu.pl, kontakt@kajakiempobugu.pl
Spływy kajakowe Bugiem "Krokodylek", Mostowa 11, 
22-200 Włodawa, +48 504 148 400, www.splywykajakowebugiem.pl, 
kajakikrokodylek@wp.pl
KAJAKIEM PO BUGU, Mieczysław Omelczuk, Różanka 232, 
22-200 Włodawa +48 508 691 440, www.kajaki.wlodawa.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 1, 
22-230 Wola Uhruska +48 82 591 50 69, +48 504 477 990

SZLAK KAJAKOWY   /  KAYAKING TRAIL

WOLA UHRUSKA – ORCHÓWEK
Położenie / położenie / położenie / położenie:     PL, woj. lubelskie
Długość odcinka / długość odcinka/ długość odcinka/ długość odcinka:   47,7 km
AMW, AMW, AMW, AMW:       Stulno, Zbereże, Sobibór
Średni czas spływu / czas spływu / czas spływu / czas spływu:    10 h
Poziom trudności / poziom trudności / poziom trudności /  poziom trudności:  ZWA
Uciążliwość, uciążiwość / uciążliwość / uciążliwość:     U1

Malowniczość / malowniczość / malowniczość / malowniczość:    ***
SG WOLA UHRUSKA:         1012 - 1041
tel. +48 84 591 72 00, mail: wolauhruska@strazgraniczna.pl

47,7 km

 Najdłuższy odcinek szlaku kajakowego. Tylko dla 
wytrwałych, mniej zawansowani mogą go podzielić na dwa dni. 
Żeby go pokonać w całości trzeba wcześnie wstać. Przez Wolę 
Uhruską przebiega słynny szlak rowerowy Green Velo. 
Zbiegają się tutaj szlak rowerowy z kajakowym. Za Wolą 
Uhruską rzeka wyraźnie nabiera szerokości. Zaczyna się teren 
Sobiborskiego Parku Krajobrazowego będącego wraz 
z Poleskim Obszarem Chronionego Krajobrazu częścią 
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. 
To drugi w Europie, a trzeci na świecie: trójstronny 
Transgraniczny Rezerwat Biosfery proklamowany przez 
UNESCO. Na odcinku tym dopłyniemy do Zbereża, gdzie 
zaskoczy nas ogromna polana. To tutaj odbywały się 
do niedawna Dni Dobrosąsiedztwa. Podobnie jak w Kryłowie 
na Bugu powstawał most pontonowy łączący nasze Zbereże 
i ukraińskie Adamczuki. Mostem można było się bezwizowo 
przemieszczać pomiędzy polską a ukraińską stroną. 
Na odcinku sporo ładnych miejsc do zorganizowania 
odpoczynku. W Sobiborze znajduje się Muzeum i Miejsce 
Pamięci związane z istniejącym tu podczas II wojny światowej 
obozie koncentracyjnym. Zwiedźmy je jednak wcześniej 
podjeżdżając samochodem, bo znajduje się dość daleko od 
rzeki. Spływ zakończymy na Trójstyku Granic, tu także 
zakończy się graniczny odcinek Bugu z Ukrainą. Na tym 
odcinku stykamy się również z Pojezierzem Łęczyńsko-
Włodawskim i jego licznymi malowniczymi jeziorami oraz 
najatrakcyjniejszym z nich Jeziorem Białym w Okunince, 
będącym centrum rekreacyjno – wypoczynkowym. 
Najbliższym akwenem jest Jezioro Glinki, oddalone ok. 5 km 
od miejsca postoju kajaków.

 The longest section of the kayak trail. Only for 
persistent kayakers, less advanced ones can split it in two 
days. In order to cover it whole, we have to get up early. 
The famous Green Velo Cycling Trail runs through Wola 
Uhruska. The cycling and kayak trail converge here. Beyond 
Wola Uhruska, the river becomes notably wider. Here begins 
the area of the Sobibor Landscape Park, which together with 
the Polesie Nature Park is part of the West Polesie 
International Biosphere Reserve. It is the second in Europe 
and third in the world trilateral Transboundary Biosphere 
Reserve proclaimed by UNESCO. Along this section we will 
reach Zbereże, where a huge glade will surprise us. 
Until recently it was the place where the Good Neighbourliness 
Days were organised. Similarly to Kryłów, a floating bridge 
was built over the Bug to connect the Polish Zbereże with 
the Ukrainian Adamchuky. It was possible to cross it to travel 
between Poland and Ukraine without a visa. Along the section 
there is a lot of nice places to rest. In Sobibor there is a Museum 
and Memorial connected with the concentration camp that 
existed here during WWII. However, it is best to go there by car 
and visit it before the trip, because it is located quite far from 
the river. The kayak trip ends at the Tripoint, where the 
borderline section of the Bug (Poland – Ukraine) ends as well. 
In this section we also come in contact with the Łęczna-
Włodawa Lake District and its numerous picturesque lakes, 
including the most attractive one – Lake Białe in Okuninka, 
which is a recreation and leisure centre. The nearest reservoir 
is Lake Glinki, located ca. 5 km from the kayak stopping place.

 Самы доўгі ўчастак байдарачнай сцежкі. 
Толькі для ўстойлівых, для  меней прасунутых можна 
падзяліць яго на два дні. Каб цалкам яго пераадолець, 
трэба рана ўставаць. Знакаміты роварны маршрут Green 
Velo праходзіць праз Воля Угрушка. Тут сходзяцца 
роварная і байдарачная сцежка. За Воляй Угруской рака 
значна пашыраецца. Пачынаецца тэрыторыя 
ландшафтнага парка «Сабібор», які разам з падахоўнай 
ландшафтнай зонай «Палессе» уваходзіць у склад 
Міжнароднага біясфернага запаведніка «Заходняе 
Палессе». Гэта другі ў Еўропе і трэці ў свеце трохбаковы 
трансмежны біясферны запаведнік, абвешчаны ЮНЭСКА. 
На гэтым участку мы дабярэмся да Збярэжжа, дзе нас 
здзівіць велізарная паляна. Менавіта тут да нядаўняга 
часу праводзіліся Дні Добрасуседства. Гэтак жа, як 
і ў Крылове на Бугу, быў пабудаваны пантонны мост, што 
злучае наша Збярэжжа і ўкраінскія Адамчукі. Па мосце 
паміж польскім і ўкраінскім бакамі можна было 
перамяшчацца без візы. У гэтай частцы шмат добрых 
месцаў для арганізацыі адпачынку. У Сабіборы ёсць музей 
і мемарыял, звязаны з канцлагерам, што дзейнічаў тут 
падчас  II Сусветнай Вайны. Аднак давайце наведаем яго 
раней на машыне, таму што ад ракі ён знаходзіцца даволі 
далёка. Скончым падарожжа на памежным пераходзе, 
тутака ж скончыцца прымежны ўчастак Буга з Украінай. 
У гэтай частцы мы таксама пазнаёмімся з Лянчыньска-
Владаўскім паазер'ем і яго шматлікімі маляўнічымі азёрамі 
і самым прывабным з іх возерам Белым ў Акунінцы, якое 
з'яўляецца цэнтрам адпачынку і вольнага часу. Бліжэйшае 
вадасховішча - возера Глінкі, прыкладна ў 5 км ад месца 
стаянкі байдарак.

 Найдовша ділянка каякінгового маршруту. 
Тільки для витривалих, менш витривалі особи можуть 
розділити його на два дні. Щоб повністю подолати його, 
слід рано вставати. Повз Волю-Угурську проходить 
знаменитий велосипедний маршрут Green Velo. 
Тут сходяться велосипедний та каякінговий маршрути. 
За Волею-Угурською річка помітно набирає ширину. 
Починається територія Собіборского Ландшафтного 
Парку, що є разом з Поліською Охоронюваною 
Ландшафтною Зоною частиною Міжнародного 
Біосферного Резервата Західне Полісся. Це другий 
в Європі і третій у світі: тристоронній Транскордонний 
Біосферний Резерват, проголошений ЮНЕСКО. На цій 
ділянці ми допливемо до Збереже, де здивує нас 
величезна галявина. Саме тут проходили донедавна 
Дні Добросусідства. Як і в Крилові, На Бузі будувався 
понтонний міст, що з'єднує наше Збереже і українські 
Адамчуки. Мостом можна було безвізово переміщатися 
між польською та українською стороною. На ділянці досить 
багато місць для організації відпочинку. У Собіборі 
знаходиться Музей і Меморіальне Місце, пов'язане 
з існуючим тут під час ІІ світової війни концтабором. Однак, 
їх краще досліджувати раніше, під'їжджаючи автомобілем, 
оскільки воно знаходиться досить далеко від річки. Сплав 
завершуємо на кордонів, тут же завершиться прикордонна 
ділянка Бугу з Україною. На цій ділянці ми також 
стикаємося з Ленчинсько-Влодавським поозер'ям і його 
численними мальовничими озерами і найпривабливішим 
з них Білим Озером в Окунінці, що є центром відпочинку 
та дозвілля. Найближчим водоймою є Озеро Глінки, 
розташоване приблизно в 5 км від місця стоянки каяків.

UHRUSK – Orthodox Church of the Dormition of the Virgin
WOLA UHRUSKA – sculptures from international sculpture and painting 
plein-air workshops
SOBIBOR – Museum of the Former Death Camp, Museum and 
Memorial in Sobibor, www.sobibor-memorial.eu
ORCHÓWEK: 
• Lake Glinki
• Sanctuary of Our Lady of Consolation
• “Kiszarnia” – open-access arbour with barbecue, by a Bug oxbow 

lake

UHRUSK (УХРУСК) - Царква Спачыну Найсвяцейшай Багародзіцы.
WOLA UHRUSKA (ВОЛЯ УХРУСКА) - скульптуры 
з інтэрнацыянальнага малярства і скульптурнага пленэру.
SOBIBÓR  (САБІБОР) - Музей былога лагера смерці, музей 
і мемарыял у Сабіборы www.sobibor-memorial.eu
ORCHÓWEK (ОРХУВЭК):
• Возера Глінкі
• Храм Суцяшэння Багародзіцы
• „Kiszarnia” - грамадская альтанка з мангалам у старога рэчышча 

ракі Буг.

UHRUSK (УГУРСЬК) - православна церква Успіння Пресвятої 
Богородиці
WOLA UHRUSKA (ВОЛЯ-УГРУСЬКА) – скульптури з міжнародного 
пленеру живопису та скульптури
SOBIBÓR (СОБІБОР) - Музей Колишнього Табору Смерті, 
Музей та Меморіал у Собіборі www.sobibor-memorial.eu 
ORCHÓWEK (ОРХОВЕК):  
• Озеро Глінки
• Святилище Богоматері Розради
• «Кішарня» - загальнодоступна альтанка з мангалом біля 

стариці Бугу

PRZEBIEG SZLAKU  /  TRAIL ROUTE  /  ДЗЕЯННЕ СЦЕЖКІ  /  ПРОБІГ МАРШРУТУ 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

 
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   


