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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, 
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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

ORCHÓWEK - RÓŻANKA

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



ORCHÓWEK:
• Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia,
• „Kiszarnia” – ogólnodostępna altana z grillem nad starorzeczem Bugu
WŁODAWA
• Szlak Trzech Kultur, po drodze zobaczymy m.in. Kościół Parafii p.w. św. 

Ludwika i Klasztor Paulinów z XVIII wieczną figurą św. Jana Nepomucena. 
Rokokowa, Cerkiew Prawosławną p. w. Narodzenia NMP z XIX wieczną 
polichromią oraz Wielką Synagogę Włodawską - obiekt muzealny. 

• Rynek - serce miasta i okolicy ze starymi kamienicami, dawnymi jatkami 
i kramami

• wodowskaz na Bugu. Samodzielnie odczytując stan wody można otrzymać 
specjalny certyfikat we Włodawskim Punkcie Informacji Turystycznej. 

RÓŻANKA:
• wieża widokowa
• Organistówka - Dom Historii i Tradycji Ludowej
• Centrum miejscowości wraz z pozostałościami zespołu pałacowo-parkowego 

w Różance oraz neogotyckim Kościołem pw. św. Augustyna

GOŚCINIEC PODKOWA, Kraszewskiego 3, 22-200 Włodawa, 
+48 503 626 888, www.gosciniecpodkowa.pl, kontakt@gosciniecpodkowa.pl 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy I LO, Szkolna 3, 
22-200 Włodawa, +48 82 572 11 13, +48 600 932 345, www.1lo.wlodawa.pl, 
szkola@1lo.wlodawa.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Modrzewskiego 24, 
22-200 Włodawa, +48 82 801 31 21, www.nuke.2lo.wlodawa.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne "u Ewy", 
Suszno, ul. Poleska 222, 22-200 Włodawa, +48 696 432 620
Agroturystyka Nad Bugiem, Szuminka 32, 
22-200 Włodawa, +48 604 431 207

KAJAKIEM PO BUGU Mieczysław Omelczuk, Różanka 232, 
22-200 Włodawa, +48 508 691 440, www.kajaki.wlodawa.pl
Centrum Turystyki Aktywnej KAJAKI 4U, Przemysłowa 3, 22-200 Włodawa, 
+48 505 514 813, www.kajakiempobugu.pl, kontakt@kajakiempobugu.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie, 
Szkolna 4, 22-200 Włodawa, +48 82 572 25 84 
Spływy kajakowe Bugiem "Krokodylek", Mostowa 11, 
22-200 Włodawa, +48 504 148 400, www.splywykajakowebugiem.pl, 
kajakikrokodylek@wp.pl

SZLAK KAJAKOWY   /  KAYAKING TRAIL

ORCHÓWEK – RÓŻANKA
Położenie / położenie / położenie / położenie:     PL, woj. lubelskie
Długość odcinka / długość odcinka/ długość odcinka/ długość odcinka:   19,0 km
AMW, AMW, AMW, AMW:       Orchówek, Włodawa, Szuminka
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 Zbereże :                   1041 - 1079
tel. +48 84 591 75 00, mail: zbereze@strazgraniczna.pl

19,0 km

 Do miejsca wodowania dojedziemy kierując się 
na miejsce zwane TRÓJSTYK. Od tego miejsca szlak 
kajakowy graniczy z Białorusią. Przepływamy przez 
wyjątkowe tereny przyrodnicze specjalnie chronione 
zarówno przez Polskę , Ukrainę i Białoruś. Jest to niezwykle 
ciekawy odcinek pod względem historycznym. W Orchówku 
możemy zobaczyć pozostałości po zniszczonym w czasie 
II wojny światowej moście kolejowym do stacji kolejowej 
„Włodawa” po drugiej stronie Bugu. Z kajaka możemy 
obejrzeć usytuowane na wysokiej skarpie Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Orchówku oraz wspaniałą 
panoramę Włodawy. Na tym odcinku do Bugu wpływa 
Włodawka. Przemierzając dalszą trasę wpływamy na obszar 
dawnych Dóbr Rodu Zamoyskich. Poznamy je po 
pozostałościach krochmalni w Susznie z górującym na 
skarpie ceglanym kominem dawnej fabryki. Zwieńczeniem 
trasy jest malownicza Różanka, gdzie mieściła się siedziba 
Rodu Zamoyskich ze wspaniałym pałacem. Dziś możemy 
podziwiać jedynie niszczejące budynki folwarczne 
i wspaniały park z majestatycznymi pomnikami przyrody. 
O wspaniałości Rodu Zamoyskich można zaczerpnąć 
informacji w Organistówce. Domu Historii i Tradycji Ludowej 
w Różance. 

 We will reach the launching spot heading to a 
place called TRIPOINT. From here onward the kayak trail 
borders with Belarus. We pass through unique natural areas, 
specially protected by Poland, Ukraine and Belarus alike. 
Historically speaking, it is a very interesting section. 
In Orchówek, we can see the remains of a railway bridge 
to the “Włodawa” station on the other bank, destroyed during 
WWII. From the kayak we can observe the Sanctuary of Our 
Lady of Consolation in Orchówek, situated on a high 
embankment, and the beautiful panorama of Włodawa. 
In this section Włodawka flows into the Bug. Covering the 
rest of our route, we go into the territory of the former domain 
of the Zamoyski family. We can recognise it by the remains 
of a starch house in Suszno, with an old brick-built factory 
chimney towering over the embankment. The culminating 
point of the route is the picturesque village of Różanka, 
where the seat of the Zamoyski family with a magnificent 
palace was located. Today we can only admire dilapidated 
manor buildings and a wonderful park with majestic nature 
monuments. We can learn about the former glory of the 
family in Organistówka – House of History and Folk Tradition 
in Różanka.

  На стартавую пляцоўку мы трапім 
перашоўшы ў месцы пад назвай „TRÓJSTYK”. З гэтага 
моманту байдарачная сцежка мяжуе з Беларуссю. 
Мы мінаем праз унікальныя прыродныя тэрыторыі, што 
адмыслова ахоўваюцца Польшчай, Украінай 
і Беларуссю. Гэта надзвычайна цікавы, з пункту 
гледжання гісторыі, ўчастак. У Орхувку мы можам 
убачыць рэшткі чыгуначнага моста да чыгуначную 
станцыі   «Уладава» разбуранага падчас  II Сусветнай 
Вайны, па іншым боку Буга. З байдаркі мы можам 
убачыць Храм Суцяшэння Багародзіцы ў Орхувку, 
змесцаваны на высокім схіле, і цудоўную панараму 
Уладаўкі. У гэтай частцы Уладаўка ўпадае ў Буг. Ідучы 
далейшым маршрутам, мы трапляем у раён былой 
радавой сядзібы Замойскіх. Мы пазнаём яе па руінах 
крухмальнага завода ў Сушна, з цагляным комінам 
былога завода, што ўзвышаецца на схіле. Маршрут 
завяршаецца ў маляўнічай Ружанцы, дзе знаходзілася 
рэзідэнцыя сям'і Замойскіх з пышным палацам. Сёння 
нам застаецца толькі цешыцца струхлелымі 
гаспадарчымі пабудовамі і пышным паркам з велічнымі 
помнікамі прыроды. Інфармацыю аб заможнасці сям'і 
Замойскіх можна знайсці ў – Арганістуўцы –дом 
народнай гісторыі і традыцый у Ружанцы.

 До місця спуску на воду ми доберемося, 
прямуючи до місця, званого ТРИФІНІЄЮ. З цього 
місця каякінговий маршрут межує з Білоруссю. 
Ми пропливаємо через унікальні природні території, 
спеціальним чином охороняються Польщею, Україною та 
Білоруссю. Це надзвичайно цікава ділянка з історичної 
точки зору. В Орховеку ми можемо побачити залишки 
залізничного мосту до залізничної станції Влодава 
з іншого боку Бугу, зруйнованого під час ІІ світової війни. 
З каяка ми можемо побачити розташований на високому 
схилі Святилище Богоматері Розради в Орховеку і чудову 
панораму Влодави. На цій ділянці до Бугу впадає 
Влодавка. Перетинаючи подальший маршрут, 
ми впливаємо на територію древніх Володінь Роду 
Замойських. Ми впізнаємо їх за залишками крохмального 
заводу в Сушно з цегляним димоходом колишнього 
заводу, що височить на схилі. Кульмінацією маршруту 
є мальовнича Ружанка, де розміщувалася резиденція 
роду Замойських з чудовим палацом. Сьогодні 
ми можемо лише милуватися зруйнованими 
господарськими будівлями та чудовим парком 
з величними пам'ятками природи. Про велич роду 
Замойських можна почерпнути відомості в Агрогосп. 
Органістувка. Будинку Історії та Народних Традицій 
в Ружанці.

ORCHÓWEK:
• Sanctuary of Our Lady of Consolation
• “Kiszarnia” – open-access arbour with barbecue, by a Bug oxbow lake
WŁODAWA:
• Trail of the Three Cultures, along which we can see, i.a., Parish Church 

of St Louis and Pauline Fathers' Monastery with an 18th-c. figure of St John 
of Nepomuk, rococo Orthodox Church of the Nativity of the BVM with a 19th-c. 
polychrome, the Great Włodawa Synagogue – a museum facility

• Market Square – the heart of the town and its vicinity with old tenement 
houses, butcher's stalls and market stands

• water mark on the Bug. If we read the water level on our own, we can obtain 
a special certificate in the Tourist Information Point in Włodawa.

RÓŻANKA:
• viewing tower
• Organistówka – House of History and Folk Tradition
• village centre with remains of the park and palace complex in Różanka, neo-

Gothic Church of St Augustine

ORCHÓWEK (ОРХУВЭК):
• Храм Суцяшэння Багародзіцы,
• „Kiszarnia” - грамадская альтанка з мангалам у старога рэчышча 

ракі Буг.
WŁODAWA (ВЛАДАВА):
• Сцежка трох культур, сярод іншага мы ўбачым па дарозе Фарны касцёл 

св. Людовіка і Паўлінскі манастыр з фігурай св. Яна Непамуцкага 
з XVIII ст. Праваслаўны храм Нараджэння НПМ 
з паліхромнай канструкцыяй XIX ст. (стыль ракако) з паліхроміяй 
XIX стагоддзя і Вялікая Владаўская сінагога - музейны аб'ект. 

• Рынкавая плошча - цэнтр горада і яго наваколле са старымі 
шматкватэрнымі дамамі, што былі разніцамі і крамамі.

• Вадамер на рацэ Буг. Самастойна счытваючы узровень вады, 
вы можаце атрымаць адмысловы сертыфікат у турыстычным 
інфармацыйным пункце Уладавы.

RÓŻANKA (РУЖАНКА)
• Назіральная вежа
• Organistówka - Дом народнай гісторыі і традыцый.
• Цэнтр горада з рэшткамі палацава-паркавага комплексу ў Ружанцы 

і неагатычнай царквой. св. Аўгусціна.

ORCHÓWEK (ОРХОВЕК):
• Святилище Богоматері Розради,
• «Кішарня» - загальнодоступна альтанка з мангалом біля стариці Бугу
WŁODAWA (ВЛАДАВА):
• Маршрут Трьох Культур, по дорозі ми побачимо серед іншого Костел 

Парафії св. Людовика і монастир Паулінів зі статуєю XVIII ст. св. Яна 
Непомуцена. Рококова, Православна Церква  Різдва Пресвятої 
Богородиці XIX ст. і Велика Синагога Влодавська - музейний об'єкт. 

• Ринок - серце міста і його околиць зі старими таунхаусами, колишніми 
ятками і кіосками

• гідрологічний пост на Бузі. Самостійно зчитуючи рівень води, ви можете 
отримати спеціальний сертифікат у Туристичному Інформаційному Пункті 
Влодави. 

RÓŻANKA (РУЖАНКА):
• оглядова вежа
• Органістувка - Будинок Історії та Народних Традицій
• Центр населеного пункта із залишками палацово-паркового ансамблю 

в Ружанці і неоготичного Костелу св. Августина

 
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 

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

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   


