barki.pl Czartery barek turystycznych
Propozycje tras 4-7 dniowych
(dla czarterów ze Stanicy płaska uwzględniające remont Śluzy Swoboda 2017-2018)
Każdy czarter rozpoczynamy krótkim szkoleniem.
W przypadku doświadczonych kapitanów, dla których barka motorowa to nie pierwszyzna, szkolenie polega na zaznajomieniu z naszą
łódką – przekazanie łódki w porcie i opcjonalnie wspólny krótki rejs zapoznawczy – 15-30 minut. Oznacza to, że ok. godz. 15.00
startujecie samodzielnie w wybranym przez Was kierunku.
W przypadku osób z mniejszym doświadczeniem zakładamy dłuższe szkolenie zarówno w porcie jak i wspólne przećwiczenie
najważniejszych manewrów. Może to trwać nawet ponad 4 godziny.
Proszę wziąć pod uwagę czas wymagany na zaznajomienie się z łódką przy planowaniu swojej marszruty.
W wyjątkowych przypadkach (dostępność łódki i nasza) możliwe jest indywidualne ustalenie wcześniejszego odbioru łódki lub też
późniejszego jej zdania. Zmiana czasu w ramach tego samego dnia wiąże się z dodatkowym kosztem ustalanym indywidualnie.
Opcja WEEKEND PLUS – CZWARTEK - NIEDZIELA (od 17.00 dnia 1. Do 17.00 dnia 4.)
Dzień 1
Zaczynamy od szkolenia – jeśli jest to Twój pierwszy raz to należy założyć, że samodzielnie ruszyłbyś w drogę najwcześniej w
okolicach godziny 19. Dlatego sugerujemy popływanie w okolicy Stanicy Wodnej Płaska (miejsce startu) i wykorzystanie tego czasu na
zapoznanie się z łódką.
Dzień 2
Proponujemy wczesny start i długie pływanie (6-7 godzin płynięcia, 6-7 śluzowań, w tym jedno podwójne) – i dopłynięcie aż do
Kudrynek, ew. dalej aż do granicznej śluzy Kurzyniec. Niedaleko za śluzą Kudrynki zaczyna się pas graniczny – pamiętaj, aby
trzymać się polskiej (prawej) strony kanału. Dobrze jest też wcześniej (np. poprzedniego dnia wieczorem) zgłosić chęć pływania w pasie
granicznym Straży Granicznej (telefon 87 64 39 500).
Kiedy już drogę zagrodzi Ci zwieńczona mostem zwodzonym śluza Kurzyniec – musisz zawrócić. Dzięki temu zobaczysz poglądowo
całość odcinka i kolejnego dnia będziesz mógł zaplanować spokojniejsze zwiedzanie wybranych miejsc. Nocleg w okolicy Kudrynek,
jedzenie/zakupy w barze w Rudawce (Bar pod Słowikiem).
Dzień 3
Dzisiaj masz czas spokojnie pozwiedzać okoliczne atrakcje, a także skorzystać z kąpieli w czystych jeziorach na trasie kanału. Kolejny
nocleg sugerujemy np. w okolicach Paniewa lub nad jeziorem Mikaszewo.
Droga z Kurzyńca do Mikaszówki zajmuje ok 4-5 godzin. Przyroda jest tu piękna, aż do ujścia Czarnej Hańczy do kanału (okolice
śluzy Sosnówek) – ilość turystów bardzo ograniczona, tak samo jak infrastruktura turystyczna.
W sezonie w Mikaszówce działa sklep i bar, dobre miejsce na obiad. Poza lipcem i sierpniem trzeba jednak liczyć na własne
zaopatrzenie.
W Mikaszówce można też zobaczyć domek śluzowego zbudowany w odmiennym stylu, z czerwonej cegły. Zaraz za domkiem
śluzowego znajduje się natomiast bardzo klimatyczny kościół drewniany. Leśna atmosfera podkreślona ozdobami z poroży, ciekawe
malowidła na ścianach i sklepieniu – miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia!
Na końcu jeziora Mikaszewo (bliżej Mikaszówki) znajdują się troszkę bardziej cywilizowane miejsca biwakowe i kąpielowe, ze
wszystkimi tego zaletami i wadami. Lewy brzeg jeziora jest w dużej części ścisłym rezerwatem przyrody, prawy zaś oferuje leśne pola
namiotowe, bez żadnej infrastruktury – dające możliwość cumowania ‘na dziko’ do brzegu lub zaimprowizowanego pomostu (brak
infrastruktury nie oznacza braku opłat…).
Jezioro Mikaszewo o poranku, kiedy dziób z pluskiem przecina zamgloną wodę, która zlałaby się w jedno z pastelowym niebem gdyby
nie ciemna linia przeglądającej się w wodzie puszczy – to jedno z naszych ulubionych wspomnień wodniackich…
Nocujesz tutaj, albo, jeśli czas pozwoli, płyniesz dalej przepiękną śluzą Perkuć, malowniczym jeziorem Krzywym, aż do
dwukomorowej śluzy Paniewo.
Nocując niedaleko Karczmy Starożyn lub w Stanicy Wodnej Płaska warto spróbować tradycyjnej dla tych okolic ruskiej bani / sauny.
Pamiętaj, że płacisz za wynajem całej sauny (cała załoga zmieści się z łatwością) na 1-2 godziny (zależnie od zasad ustalonych przez
gospodarza). Rozgrzanie sauny wymaga wcześniejszego rozpalenia paleniska i zajmuje co najmniej 2h. Jeśli kusi Cię taka rozrywka –
najlepiej wcześniej zadzwoń do gospodarza obiektu i ustal szczegóły telefonicznie. Cena powinna zamknąć się w kwocie 80-100 PLN za
podstawowy seans 1-2h. Szczególnie w chłodniejsze dni banię należy rezerwować z wyprzedzeniem.
Dzień 4
Tego dnia sugerujemy dopłynięcie na remontowaną śluzę Swoboda, jedzenie ze stanicy Swoboda / na miejscu w stanicy lub w
Studzienicznej (Bar Zatoka) i powrót na wieczór do Stanicy Wodnej Płaska na pożegnalny posiłek na miejscu.

Za śluzą Paniewo tradycyjna Karczma Starożyn, jednak zasady cumowania i korzystania z infrastruktury (WC, prysznic) są w tej
chwili niejasne.
Warto jednak choć na chwilę przybić do brzegu i zwiedzić śluzę piechotą. Wspaniałe widoki na położne ponad 6 metrów niżej jezioro
Krzywe. Warto też zadzwonić wcześniej do p. Danuty Sieńkowskiej (tel. 508 87 40 35) i zamówić pełen posiłek (pierogi, ryba
wędzona, bliny) lub przynajmniej wspaniałe jagodzianki (jeśli będziesz miał szczęście – jeszcze gorących).
Za śluzą Gorczyca miniesz naszą Stanicę Wodną Płaska (miejsce startu) – popłyniesz dalej, gdzie czeka najdłuższy sztuczny przekop
kanału Augustowskiego i zarazem jego najwyższy punkt – Kanał Czarnobrodzki. Kilka kilometrów prostego odcinka, gdzie czas
zwalnia i gdzie przyroda ukazuje swoje różne oblicza zależnie od pory roku. Odcinki pozwalające poczuć niezwykłość żeglugi przez
Puszczę Augustowską, gdzie omszałe drzewa są na wyciągnięcie ręki. W innych miejscach pełne ptaków rozlewiska, gdzie kanał
wylewa na kilkadziesiąt metrów.
Po dopłynięciu do remontowanej śluzy Swoboda będziesz już wiedział, ile czasu masz do dyspozycji na posiłek i zwiedzanie – tyle
samo co od stanicy do śluzy zajmie Ci powrót.
Można przy śluzie zastosować patent z telefonicznym zamawianiem jedzenia: właściciele Stanicy Wodnej Swoboda bardzo chętnie
dowiozą zamówienie dla kilku osób. Z drugiej strony warto być może po prostu wybrać się na krótki spacer przez las na stanicę i
zamówić na miejscu polecane w danej chwili specjały (można trafić np. na niesamowite wędzone ryby). Przy okazji na stanicy można
wypożyczyć rowery i wybrać się na krótką przejażdżkę nad jeziorem do Sanktuarium Maryjnego z kaplicą na wyspie w
Studzienicznej, a przy okazji skorzystać z Baru Zatoka w Studzienicznej (studzieniczna.com) na zadaszonym pomoście na jeziorze.
Powrót do portu, rozpakowanie łodzi, zdanie łodzi, rozliczenie paliwa i kaucji.

Opcja 4 DNI PŁYWANIA (od 14.00 dnia 1. Do 11.00 dnia 5.)
Atrakcje tej trasy dokładniej opisane powyżej, w wersji Weekend Plus. Warto przestudiować obie trasy i wybrać optymalną dla siebie.
Poniższa trasa zakłada raczej relaksacyjne pływanie.
Dzień 1
Odbiór łódki o godz. 14:00. Zaokrętowanie, szkolenie z obsługi łodzi. W drogę ruszasz ok. 16.00, po kilkudziesięciu minutach śluza
Gorczyca, po śluzowaniu jeziora Orle i Paniewo (dobre miejsca kąpielowe).
Nocleg np. w okolicach śluzy Paniewo, można zarezerwować saunę w Karczmie Starożyn. Zależnie od tempa - także zwiedzanie
dwukomorowej śluzy Paniewo z lądu. Warto zamówić np. jagodzianki na kolejny dzień u Państwa śluzowych na śluzie Paniewo (p.
Danuta Sieńkowska: 508 87 40 35).
Dzień 2
Śluzowanie śluzą Paniewo, dalej jezioro Krzywe, śluza Perkuć, jezioro Mikaszewo. Nocleg na brzegu jeziora Mikaszewo na dziko
(brzeg lewy) lub przy plaży na campingu. Ew. dopłynięcie do Mikaszówki i zwiedzanie kościoła w Mikaszówce (ok. 100m od śluzy)
oraz (z zewnątrz) nietypowych zabudowań śluzowego z czerwonej cegły. Nocleg możliwy również 'na dziko' przy śluzie Mikaszewo.
Jeśli będzie czas - warto wybrać się na spacer przez las do Rygoli aby od strony lądu zwiedzić 'skrzyżowanie wodne' w Rygoli, gdzie
Czarna Hańcza łączy się z kanałem, a wcześniej odchodzi w bok kanał rzeki Szlamicy.
Dzień 3
Rejs w stronę granicy, przez kolejne otoczone puszczą Augustowską śluzy, aż do granicznej śluzy Kurzyniec. Pływanie w pasie
przygranicznym należy dzień wcześniej zgłosić telefonicznie straży granicznej. Po dopłynięciu do śluzy granicznej warto wrócić na
nocleg co najmniej do śluzy Kudrynki, aby opuścić pas bezpośredniej granicy.
Dzień 4 i 5
Powrót w szybszym tempie (już mniej zwiedzania) do stanicy wodnej Płaska, aby rano kolejnego dnia do 11:00 spokojnie wyokrętować
się z jachtu
Jeśli będzie czas godny polecenia jest również odcinek ze stanicy wodnej Płaska w stronę śluzy Swoboda przez kilkukilometrową
prostą kanału czarnobrodzkiego - najwyższy punkt Kanału Augustowskiego, skąd woda zasilana przez jezioro Serwy spływa zarówno
w stronę dorzecza Wisły jak i dorzecza Niemna. Jest to dodatkowe 8km w jedną stronę. Ze śluzy Swoboda można wybrać się na spacer
do Studzienicznej aby zwiedzić leśne Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej z kaplicą wzniesioną na wyspie. Warto taki spacer
połączyć z obiadem w Barze Zatoka w Studzienicach lub Stanicy Wodnej Swoboda.

7 dni – relaks na Kanale Augustowskim – tylko Polska
Wreszcie możesz odetchnąć. Przed Tobą wspaniałe 7 dni relaksu..! Poniższa propozycja pomoże Ci spokojnie zaplanować ten czas.
Zakłada spokojne 3 godziny płynięcia dziennie.
Uwaga! Jeśli korzystasz z WC chemicznego pamiętaj o regularnej kontroli zapełnienia i opróżnianiu w dedykowanych miejscach (wg
instrukcji). Przy intensywnym użyciu może to być konieczne nawet codziennie (standardowo pojemnik wystarcza na cały rejs). 7 dni
minie bardzo szybko, ale to jednak całkiem długo…;)
Poniżej jest także przygotowany przez nas kalkulator czasów i odległości:






Na którym kilometrze kanału znajdują się poszczególne śluzy
Jaki jest dystans między śluzami (w km)
Ile czasu (w minutach) potrzebujesz na przepłynięcie danego dystansu ze średnią prędkością spacerową (6km)
Czas śluzowania – 45 minut w stronę Biebrzy i 30 minut w stronę granicy – jest orientacyjny
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Dzień 1
Odbierasz łódkę od 14.00. Instruktaż/szkolenie, pakowanie zajmuje Ci czas co najmniej do 17.00. Dzisiaj płyniesz więc tylko krótki
odcinek rozpoznawczy albo w stronę Płaskiej i śluzy Gorczyca, albo w stronę remontowanej śluzy Swoboda. Warto wrócić na kolację
(np. ognisko) w stanicy, gdzie startujesz.
Dzień 2
Rejs do śluzy Swoboda (1,5h w jedną stronę). Po drodze zwiedzanie ścieżki przyrodniczej Nadleśnictwa Płaska w Żylinach. Znak na
kanale informujący o ścieżce, mały pomost, do którego można przybić. Ze śluzy Swoboda spacer przez las do Studzienic i zwiedzanie
Sanktuarium Maryjnego z drewnianym kościółkiem i kaplicą na wyspie. Obiad w Studzienicznej (Bar Zatoka) lub Stanicy Wodnej
Swoboda. Alternatywnie w SW Swoboda możliwość wypożyczenia rowerów i wycieczki rowerowej do Studzienic. Powrót do Stanicy
Wodnej Płaska, tam ponownie nocleg.
Dzień 3
Rejs przez Śluzę Gorczyca. Dzisiaj szlak wiedzie w dużej mierze przez małe malownicze i czyste jeziora – jest więc dobra okazja do
kąpieli. Plażowanie na jeziorze Orle lub Paniewo (zagospodarowane plaże gminne z pomostami). Obiad w karczmie Starożyn lub u
śluzowego na Paniewie – potrzeba wcześniejszego uzgodnienia - p. Danuta Sieńkowska (tel. 508 87 40 35) - pełen posiłek (pierogi,
ryba wędzona, bliny) lub przynajmniej wspaniałe jagodzianki (jeśli będziesz miał szczęście – jeszcze gorące☺).
Warto zatrzymać się w okolicach śluzy Paniewo i zwiedzić ją piechotą – widok z mostu nad śluzą jest wart spaceru. Śluza jest jedyną
budowlą dwukomorową na polskim odcinku kanału (po stronie białoruskiej jest czterokomorowa śluza Niemnowo). Po śluzowaniu
jezioro Krzywe, dalej piękna śluza Perkuć i wypływamy na jezioro Mikaszewo – z majestatycznymi zalesionymi brzegami. Uwaga –
prawy brzeg objęty jest w dużej części ścisłym rezerwatem przyrody.

Nocleg na jeziorze Mikaszewo (brzeg lewy – dzikie pola namiotowe, koniec jeziora brzeg prawy – zagospodarowane pola namiotowe,
WC, pomosty).
Tego dnia proponuję kilka opcji noclegu:





Na końcu jeziora Mikaszewo przy pomostach pola namiotowego. Dostępne WC, prysznice. Warto zapytać o możliwość
podłączenia do prądu.
Na dziko przy lewym brzegu jeziora Mikaszewo.
Przy pomoście na stawie tuż przed śluzą Mikaszówka – do ustalenia z właścicielami prowadzącymi bar, sklep i pensjonat.

Dzień 4
Rejs do Mikaszówki, zwiedzanie pięknego drewnianego kościółka w Mikaszówce, możliwość zakupów. Dla odważnych ryzykantów:
zakazane SPA – nielegalna kąpiel w upuście pod mostkiem obok śluzy (stara praktyka kajakarzy). Opcja:





spacer do Rygoli aby obejrzeć ‘skrzyżowanie rzek’ – miejsce gdzie Czarna Hańcza dzieli się na Szlamicę i kanał płynący
do Augustowa i na Białoruś. W sezonie bar z lokalną kuchnią nad rzeką przy moście.
wypożyczenie rowerów, by zwiedzić okolice kanału na szlaku Green Velo
wypożyczenie kajaków (wcześniej trzeba uzgodnić z wybraną firmą oferującą spływy jednodniowe), żeby spłynąć częścią
szlaku kajakowego Czarną Hańczą do Mikaszówki (np. z Frącek do Mikaszówki) Organizator zawiezie Cię nad rzekę i po
kilku godzinach możesz dopłynąć kajakiem do czekającej na Ciebie łodzi:)

Nocleg w Mikaszówce.
Dzień 5
Rejs przez ‘puszczańskie’ śluzy do Śluzy Kudrynki. Na tym odcinku kanał przebiega uregulowanym korytem Czarnej Hańczy.
Przyroda jest tu piękna, po minięciu ujścia Czarnej Hańczy do kanału – ilość turystów bardzo ograniczona, tak samo jak infrastruktura
turystyczna.
Ze śluzy spacer do Rudawki, możliwość zakupów, bar z jedzeniem (Bar pod Słowikiem). Nocleg przy śluzie Kudrynki lub w bocznej
odnodze kanału przy wsi Kielmin.
Dzień 6
Dopłynięcie do granicznej śluzy Kurzyniec (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do straży granicznej), zwiedzanie śluzy po
ustaleniu ze strażą graniczną (WC, pompa z wodą). Droga z Kurzyńca do Mikaszówki zajmuje ok 4-5 godzin. Powrót w okolice
Mikaszewa, plażowanie. Uwaga na ścisły rezerwat przyrody obejmujący dużą część brzegu jeziora. Nocleg na Mikaszewie (na dziko).
Dzień 7
Rejs powrotny do SW Płaska. Zwiedzanie rozpoznanych wcześniej terenów, plażowanie, pływanie.
Jest to również dobry dzień na wykorzystanie atrakcji w okolicach:




Krótki wypad rowerowy szlakiem Green Velo (rowery dostępne w Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej lub w Stanicy
Wodnej Płaska, mapki i opis tras także na łódce).
Skorzystanie ze Szkółki Jeździeckiej w Suchej Rzeczce (tuż obok kanału w okolicach mostku nad kanałem Czarnobrodzkim).

Kolacja/ognisko w stanicy.
Dzień 8
Sprzątanie i rozpakowanie łodzi (opróżnienie WC chemicznego). Do godziny 11.00 przekazanie łodzi (zarezerwuj co najmniej pół
godziny na formalności: podpisanie dokumentów, rozliczenie paliwa, zwrot kaucji itp.).

7 dni – relaks na Kanale Augustowskim – Polska i Białoruś (z Grodnem)
Dzień 1
Odbierasz łódkę od 14.00. Instruktaż/szkolenie, pakowanie zajmuje Ci czas co najmniej do 17.00. Dzisiaj płyniesz więc tylko krótki
odcinek rozpoznawczy w stronę Płaskiej i śluzy Gorczyca. Można też wrócić na kolację (np. ognisko) w stanicy, gdzie startujesz. Im
dalej dzisiaj dopłyniesz, tym mniejszy kawałek do płynięcia zostanie Ci na jutro.
Dzień 2
Dzisiaj plan jest dopłynąć do ostatniej przed granicą śluzy Kudrynki. Oznacza to 6-7 godzin płynięcia (w tym śluzowania). Dzień warto
przeznaczyć na rekonesans i rozpoznanie miejsc, które odwiedzisz w drodze powrotnej, kiedy będziesz wiedzieć ile czasu zostało do
oddania łodzi. Warto rozejrzeć się za ładnymi miejscami na kąpiele lub nocleg.

Ze śluzy spacer do Rudawki, możliwość zakupów, bar z jedzeniem (Bar pod Słowikiem). Nocleg przy śluzie Kudrynki.
Dzień 3
Przekroczenie granicy. Warto zgłosić chęć przekroczenia granicy i pływania w pasie granicznym Straży Granicznej (telefon 87 64
39 500) dzień wcześniej. Prawdopodobnie zostało to już zrobione również przez stronę białoruską, jeśli wyrabialiście voucher
(pozwolenie na bezwizowe przebywanie na Białorusi) z Nemnovo Tour, ale nie zaszkodzi się upewnić.
Po przekroczeniu granicy (ok. 1-2h) macie przed sobą białoruską część Kanału Augustowskiego. Dzisiaj do sforsowania są 2 śluzy:
Wołkuszek (3 km za granicą, jeszcze w strefie przygranicznej, gdzie możliwość zwiedzania jest bardzo ograniczona) oraz Dąbrówka (8
km dalej). Warto zatrzymać się na trochę po lub przed śluzowaniem w Dąbrówce i zwiedzić okolicę. Przy śluzie znajduje się jeden
z większych upustów, na bocznym kanale znajduje się malowniczy mostek a cała okolica łącznie z pobliską wyspą (również połączona z
brzegiem mostkiem) jest usiana przygotowanymi miejscami piknikowymi (wykorzystanie ogrodzonych miejsc wiąże się dodatkowymi
opłatami). W Dąbrówce znajduje się również oficjalne muzeum Kanału Augustowskiego i mały sklepik w sezonie. Przy tej śluzie jest
również największy na całej trasie ruch na wodzie: bazuje tu statek wycieczkowy oraz mniejszy trimaran pasażerski, dodatkowo jest
duża wypożyczalnia mniejszego sprzętu pływającego.
Białoruska część kanału ma bardzo odmienny charakter od dobrze nam już znanego ‘puszczańskiego’ odcinka. Kanał staje się szerszy,
brzegi mniej strome, łagodnie zabezpieczone kamiennym tłuczniem. Regularnie pojawiają się miejsca postojowe i piknikowe. Nie ma co
prawda infrastruktury typu WC lub podłączenie do prądu lub wody, ale i tak w porównaniu z polską częścią, liczba przygotowanych
nabrzeży może przyprawić o zawrót głowy.
Na wysokości Jazu Czortek można wyskoczyć na zakupy do miejscowości Sonicze (kilkuset metrowy spacer). Płatność oczywiście w
rublach białoruskich. Kolejną śluzą jest 4-komorowa śluza Niemnowo, przed którą będziesz nocować. Przed śluzą jest duży pomost,
do którego można przybić (jest przygotowany dla statków pasażerskich, które jednak wg. naszej wiedzy tam obecnie nie pływają. Warto
się jednak upewnić u miejscowych – w tym roku ruch turystyczny na kanale rozwija się stosunkowo szybko i mogą pojawić się zmiany).
Alternatywnie zachęcamy do skorzystania z opcji przycumowania łódki przed domem pana Wiktora - tel. +375 29 267 93 24. U niego
można skorzystać z sauny, podpiąć się do prądu, skorzystać z prysznica, pokoju z kominkiem, zrobić grilla – ceny do ustalenia
indywidualnie, punktem odniesienia są ceny podobnych usług w Polsce.
W Niemnowie jest drugie, stworzone przez pasjonatów i przez długi czas jedyne, muzeum Kanału Augustowskiego. Znajduje się w
charakterystycznym domu z czerwonej cegły przy śluzie (na podwórku charakterystyczne instalacje, m.in. niebotycznie wysoka
huśtawka). Muzeum jest nieoznaczone, warto zajść i zapukać do drzwi od strony ulicy. Można również zadzwonić do pani Luby
Zarzeckiej i zapowiedzieć wizytę (+37580336878001). W dobrym tonie będzie drobny datek ‘na prąd i utrzymanie kolekcji’ choć nie
jest to bezpośrednio oczekiwane przez gospodarzy.
Nocleg.
Dzień 4
Alternatywnie do płynięcia Niemnem do Grodna, można poprosić pana Wiktora o organizację wycieczki samochodowej do Grodna. Nie
popłyniemy wtedy Niemnem, ale koszty wyprawy będą znacznie mniejsze (oszczędzasz na wydatkach na: śluzowanie w 3 komorach
Niemnowa, sternika, portowania w Grodnie) oraz potencjalnie zyskamy trochę czasu (nawet 1 dzień) – na relaks na polskim odcinku
kanału (kąpiele słoneczne i w czystych jeziorach).
Po śniadaniu spotykasz nawigatora na Niemen, który pomoże Ci przepłynąć ten czasem zdradliwy, szczególnie przy niższym poziomie
wody, kawałek rzeki – będziesz go gościł na łódce aż do Grodna, jak również w drodze powrotnej. Jeśli będzie to Jurek, to pozdrówcie
go od nas - Jerzy jest człowiekiem, który zawodowo zajmuje się oznaczaniem szlaku żeglugowego na Niemnie, a z rzeką związany jest
rodzinnie od wielu pokoleń. Wykorzystaj ten czas dobrze – to skarbnica wiedzy zarówno o nawigacji po Niemnie, najlepszych źródłach
zaopatrzenia np. w paliwo jak i o codziennym życiu na Białorusi, lokalnych zwyczajach i anegdotach.
Po kilku godzinach żeglugi na Niemnie dopływasz do Grodna. Jeśli czas pozwoli – warto przed udaniem się do portu wybrać się na
wycieczkę w górę rzeki pod kolejnymi mostami w Grodnie. Nie ma to jak zwiedzanie miast z wody:)
Na wieczór zatrzymujesz się w porcie rzecznym zbudowanym na początku XX wieku poprzez połączenie groblą wyspy z brzegiem
rzeki. Powstała głęboka zatoka jest bazą przedsiębiorstwa zajmującego się żeglugą komercyjną na Niemnie, m.in. wydobyciem piasku
oraz organizacją rejsów pasażerskich. Postój wśród rdzewiejących gigantów z czasów radzieckich jest jedyną w swoim rodzaju
przygodą, podobnie jak obserwacja codziennej pracy przedsiębiorstwa.
Dzień 5
Zwiedzanie Grodna. Rozliczenie usług zakupionych od Nemnovo Tour. Polecamy zwiedzanie na własną rękę. Inną opcją jest
wykupienie przewodnika od Nemnovo Tour lub od zaprzyjaźnionego mieszkańca Grodna (dysponujemy kontaktem na życzenie), który
za odpowiednią opłatą zapewni zarówno usługi przewodnickie jak i transportowe w Grodnie i okolicach (park wypoczynkowy pod
Grodnem, aquapark etc.).
Dzień 6
Poranny start w stronę Niemnowa z nawigatorem na pokładzie. W okolicach Niemnowa żegnacie nawigatora i sami ruszacie dalej w
stronę granicy (w sezonie przejście czynne do 18 czasu białoruskiego). Nocleg w okolicach śluzy Kudrynki (uwaga na nocleg w pasie
granicznym: jeśli zdecydujecie się na taką opcję – koniecznie ustalcie to ze strażą graniczną).

Dzień 7
Powrót w stronę SW Płaska. Po drodze zwiedzanie upatrzonych wcześniej lokalizacji (np. kościółek w Mikaszówce, plażowanie na
Mikaszewie itp.). Jeśli masz czas i ochotę – możesz popłynąć dalej aż do śluzy Swoboda (w tym roku zamknięta z powodu remontu).
Nocleg rekomendujemy w SW Płaska, dzięki czemu kolejny poranek można przeznaczyć na spokojne rozpakowanie i zdanie łódki.
Dzień 8
Spokojne rozpakowanie łodzi, pyszne śniadania na łodzi lub w barze w stanicy, rozliczenie paliwa i zdanie łodzi.

