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 ETAP I - SANDOMIERZ - WARSZAWA  –  242,5 km 

data dzień tygodnia biwak 

lewy/prawy 

brzeg 

km 

 rzeki 

dzienny 

dystans (km) 

9.07 sobota SANDOMIERZ 
godz. 16.00 - spotkanie uczestników spływu przy MOSiR  Sandomierz (Bulwar im.  Marszałka J. Piłsudskiego). 

Biwak pod namiotami (ok. 1 km od centrum miasta, 15 min. pieszo). Dostęp do toalet i natrysków z ciepłą wodą. 

Indywidualne zwiedzanie Sandomierza. W mieście wiele restauracji, kawiarni i sklepów. 

LB 268,5 - 

10.07 niedziela WAŁOWICE/BASONIA 
Biwak pod namiotami. Dostęp do wody ze studni (prysznic turystyczny). Brak toalet. Spotkanie z Mateuszem 

Tabaką, budowniczym tradycyjnych drewnianych łodzi wiślanych. Możliwość zrobienia podstawowych zakupów w 

pobliskim małym sklepie. Wspólne ognisko nad Wisłą (w zależności od pogody). 

PB 312,0 43,5 

11.07 poniedziałek KAZIMIERZ DOLNY 
Biwak na polu namiotowym przy porcie jachtowym, dostęp do toalet i natrysków z ciepłą wodą. 

PB 358,5 46,5 

12.07 wtorek KAZIMIERZ DOLNY  
Dzień wolny. Piesza wycieczka do Janowca z przeprawą promem przez Wisłę (dystans ok. 4,5 km w jedną stronę, 

ok. 1 godz. pieszo). Zwiedzanie ruin Zamku Firlejów w Janowcu (z przewodnikiem) oraz spichlerza ze zbiorem 

pamiątek wiślanych. Indywidualne zwiedzanie Kazimierza Dolnego i pobliskich kamieniołomów. W mieście wiele 

restauracji, kawiarni i sklepów. 

PB 358,5 - 

13.07 środa DĘBLIN 
Biwak pod namiotami przy zadaszonej wiacie u stóp Twierdzy Dęblin, dostęp do toalet (ToiToi) oraz zimnej wody.  

Na biwaku gorący posiłek. Zwiedzanie Twierdzy Dęblin z przewodnikiem. Wieczorem możliwe ognisko pod wiatą. 

W pobliżu restauracja i sklep spożywczy. 

PB 393,0 34,5 

14.07 czwartek WYSPA NA WIŚLE  
Dziki biwak pod namiotami, brak toalet i wody bieżącej. Wcześniej możliwość zrobienia zakupów w Swierżach 

Górnych (426 km rzeki, wyjście przy promie na lewym brzegu, sklep ok. 500 m od rzeki). 

 432,0 39,0 

15.07 piątek GÓRA KALWARIA  
Nocleg w budynku nieczynnego ośrodka „Brzanka” (własne karimaty i śpiwory). Dostęp do zimnej wody bieżącej i 

toalet. Bar w odległości ok. 700 m (10 min pieszo). 

LB 476,0 44,0 

16.07 sobota WARSZAWA 
Biwak pod namiotami na terenie WTW w Porcie Czerniakowskim. Dostęp do toalet i natrysków z ciepłą wodą. W 

pobliżu wiele kawiarni i barów. Wieczorem ognisko nad rzeką z udziałem przyjaciół kajaków i Wisły. 

LB 511,0 35,0 

 
 



 ETAP II – WARSZAWA - WŁOCŁAWEK  –  163,5 km 

data dzień tygodnia biwak 

lewy/prawy 

brzeg 

km 

 rzeki 

dzienny 

dystans (km) 

17.07 niedziela WARSZAWA 
Dzień wolny. Możliwość wzięcia udziału w zorganizowanym przyrodniczo-historycznym spacerze nad Wisłą (z 

przewodnikiem) lub w krótkim spływie kajakowym Wisłą z Portu Czerniakowskiego, przez Warszawę, do przystani 

Młociny (12 km, z przewodnikiem).  

LB 511,0 - 

18.07 poniedziałek MODLIN 
Biwak pod namiotami u stóp Twierdzy Modlin (ok. 1 km pod prąd Narwi, przed mostem, po lewej stronie). Dostęp 

do zimnej bieżącej wody i toalet. Prysznic turystyczny. Gorący posiłek na biwaku. Zwiedzanie Twierdzy Modlin z 

przewodnikiem. 

PB 551,0 40,5 

19.07 wtorek WYSZOGRÓD 
Nocleg w budynku „Szkutni” na skraju wysokiej, wiślanej skarpy (własne karimaty i śpiwory). Dostęp do toalet i 

wody bieżącej. Gorący posiłek. W pobliżu sklep spożywczy.  

Zwiedzanie Muzeum Wisły z przewodnikiem. Wieczorem wizyta w lokalnej piekarni. 

PB 587,0 36,5 

20.07 środa PŁOCK  
Biwak pod namiotami w przystani PTTK „Morka”. Dostęp do toalet i natrysku z ciepłą wodą. Na biwaku gorący 

posiłek.  

PB 633,0 46,0 

21.07 czwartek PŁOCK 
Dzień wolny. Możliwość wzięcia udziału w obchodach Dni Historii Płocka, którym towarzyszy wiele imprez 

plenerowych, jak turnieje rycerzy i kuszników, przedstawienia teatralne, koncerty muzyki dawnej i symfonicznej.  

W mieście wiele restauracji, kawiarni i sklepów. 

PB 633,0 - 

22.07 piątek DOBIEGNIEWO (ZALEW WŁOCŁAWSKI) 

Biwak pod namiotami w przystani wodnej. Dostęp do toalet i natrysków z ciepłą wodą. Gorący posiłek na biwaku.  

LB 661,0 28,0 

23.07 sobota WŁOCŁAWEK 
Biwak na polu namiotowym przystani OSiR Włocławek na Zalewie Włocławskim (przed zaporą, lewy brzeg). Dostęp 

do toalet i natrysków z ciepłą wodą. Zorganizowany przejazd do centrum Włocławka i zwiedzanie Katedry 

Włocławskiej z przewodnikiem. Kolacja w przystani wodnej OSiR nad Wisłą. Przejazd powrotny na pole namiotowe. 

LB 674,0 13,0 

24.07 niedziela WŁOCŁAWEK 
Zakończenie spływu.  

LB 674,0 - 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu ze względu na warunki pogodowe lub inne nieprzewidziane okoliczności. 

Wymienione w programie gorące posiłki, transport w trakcie spływu, koszty zwiedzania, biwaków oraz koszulka spływowa wliczone są w kwotę wpisowego. 

Niektóre biwaki oddalone są od rzeki o ok. 100 m, polecamy więc rozważenie zabrania wózka kajakowego. 
 

Zorganizowany transport uczestników i kajaków (nie wliczony w kwotę wpisowego): 

- z Warszawy do Sandomierza – 9.07.2016 (sobota) z parkingu przy hali widowiskowo-sportowej Torwar (Warszawa, ul. Łazienkowska 6a). Odjazd ok. godz. 11, przyjazd do 

Sandomierza ok. godz. 15.00. 

- z Włocławka do Warszawy – 24.07.2016 (niedziela) z pola biwakowego przystani OSiR Włocławek na Zalewie Włocławskim. Odjazd ok. godz. 12, przyjazd do Warszawy na 

parking przy hali Torwar ok. godz. 15.00. 


