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➢ trekking w Gorganach – jednych z najdzikszych gór w Europie 

➢ wejście na najwyższe szczyty Gorganów m.in. Popadię i Sywulę 

➢ wspaniałe krajobrazy, dzika górska przyroda i biwaki na łonie natury 

➢ wędrówka wzdłuż dawnej granicy Rzeczpospolitej 

 
 

 
 

Gorgany uznawane są za jedno z najdzikszych pasm górskich w Europie. Kuszą bujnością 

przyrody, przestrzenią i oszałamiającymi panorami ze szczytów. Krajobrazowi pokrytych 

gęstymi lasami grzbietów górskich i stromych zboczy głębokich dolin, towarzyszą rumowiska 

skalne pokrywające najwyższe szczyty. To od nich właśnie wzięła się nazwa Gorgany. Mimo 

tego że w ostatnich latach wyznaczono tu szlaki turystyczne, Gorgany to wciąż królestwo 

dzikiej karpackiej przyrody – lasu, kosodrzewiny i rumowisk skalnych. W dodatku przepełnione 

ciekawą historią związaną z Polską. To tutaj oddziały Trzeciego Pułku Piechoty Legionów 

jesienią 1914 roku w zaledwie 53 godziny wybudowały Drogę Legionów. Przed 1939 rokiem 

Gorgany tętniły życiem turystycznym – funkcjonowały tu polskie schroniska górskie, których 

fundamenty można zobaczyć do dziś, zaś głównym grzbietem karpackim przebiegała granica 

naszego kraju.   

 

Trekking na Ukrainie dostarczy wielu emocji wszystkim chcącym poczuć klimat i folklor 

panujący u naszych wschodnich sąsiadów, a przy tym przeżyć wspaniałą górską przygodę. 

Trasa przez najwyższe szczyty Gorganów jest dość wymagająca z uwagi na kosodrzewinę 

oraz rumowiska skalne i dobrze jest posiadać dobrą kondycję. Podczas wędrówki towarzyszą 

nam niesamowite widoki na okoliczne góry oraz pobliskie pasma – Połoninę Krasną, 

Świdowiec i Marmarosze. Wędrujemy niosąc w plecakach całe wyposażenie i prowiant. 

Biwakujemy na przełęczach i polanach (z dostępem do wody), a posiłki przygotowujemy na 

ogniskach lub kuchenkach gazowych. 
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1 dzień: Spotkanie w Przemyślu i przejazd na Ukrainę 

Spotykamy się rano przy dworcu autobusowym w Przemyślu. Przekraczamy granicę i jedziemy 

autobusem do Lwowa, a następnie marszrutką i lokalnym transportem do Osmołody.  

Nocleg w prywatnej kwaterze. 

2 dzień: Wyjście w góry 

Wcześnie rano wyruszamy w góry. Naszym celem jest jeden z najwyższych gorgańskich 

szczytów, Grofa (1748 m n.p.m.), wokół którego utworzono rezerwat przyrody.  

Nocleg w namiotach lub górskim schronie. 

3 dzień: Popadia i dawna granica RP 

Wędrujemy grzbietem przez kolejne szczyty w tym Popadię (1740 m n.p.m.). Na stokach  

i wierzchołku góry zobaczymy okopy z I Wojny Światowej oraz wspaniałą panoramę.  

Od Popadii wędrujemy głównym grzbietem karpackim, którym przed 1939 rokiem przebiegała 

granica między Polską a Czechosłowacją. Nocleg w namiotach. 

4-5 dzień: Zejście w dolinę Łomnicy 

Wędrówka leśną drogą wzdłuż bystrej rzeki Łomnicy. Widoki na szczyty, którymi przebiegała 

dawna granica Rzeczpospolitej - Busztuł (1691 m n.p.m.) i Wielka Kieputa (1607 m n.p.m.). 

Noclegi w namiotach. 

6 dzień: Sywula – najwyższy szczyt Gorganów 

Tego dnia wchodzimy w najwyższe partie Gorganów i zdobywamy Sywulę (1836 m n.p.m.). 

Oprócz rozległej panoramy ze szczytu zobaczymy tu okopy i umocnienia z I Wojny Światowej. 

Nocleg w namiotach. 

7 dzień: Zejście z gór do Osmołody 

Z biwaku na Przełęczy Boriewka ruszamy przez Ihrowiec (1804 m n.p.m.)  

i Wysoką (1803 m n.p.m.) do Osmołody. Nocleg w prywatnej kwaterze. 

8 dzień: Powrót do Lwowa 

Wczesnym rankiem wyjeżdżamy lokalnym transportem do Lwowa i skąd wieczorem wracamy 

do Przemyśla, gdzie kończymy wyprawę. 
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• Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny paszport. 

• Uczestnik powinien zapoznać się z informacjami o obowiązujących przepisach 

paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych, w tym 

zalecanych szczepieniach ochronnych ,dostępnymi na stronie 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina. 

• Wyprawa nie jest dostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

• Wyprawa jest dostępna dla osób ze znajomością języka angielskiego w stopniu 
przynajmniej podstawowym. 

 
 

 
 

• duży plecak ok. 60-80l 

• ciepły śpiwór (optimum ok. –5 stopni C) 

• karimata lub mata do spania + folia NRC 

• buty trekingowe wysokie + ochraniacze (stuptuty) 

• kijki trekkingowe 

• ciepły polar/softshell i długie spodnie 

• lżejsza bluza/koszula i zapasowe długie spodnie 

• kurtka przeciwdeszczowa z kapturem 

• ciepły polar/sweter wełniany/bezrękawnik lub sweter puchowy/primaloft 

• ciepłe rękawiczki i czapka 

• bielizna (najlepiej termoaktywna; w tym getry i koszulka z długim rękawem) i wygodne 
grube skarpetki 

• cienkie nakrycie głowy 

• ręcznik szybkoschnący, sandały lub klapki 

• duże worki foliowe 3 sztuki (wszystkie ubrania i śpiwór pakujemy najpierw w worki) 

• latarka ze sprawnymi bateriami, zapałki/zapalniczka 

• menażka, kubek, sztućce (w tym nóż turystyczny), opcjonalnie termos 

• telefon komórkowy, ładowarka, powerbank 

• przybory higieniczne, chusteczki nawilżane, opcjonalnie suchy szampon 

• okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem (min. SPF 30), opcjonalnie środek na komary i 
kleszcze 

• paszport, dokumenty i pieniądze (zabezpieczone przed wilgocią) + ksero paszportu  
(strony ze zdjęciem i z danymi) 
podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, przeciwbólowe,  
na dolegliwości żołądkowe, plastry, bandaż elastyczny, gaziki nasączane spirytusem, 
gaziki jałowe), elektrolity (np. Isostar, Litorsal) 

 

  

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina
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Kraj: Ukraina 

Termin: 6 – 13 października 2020 

Czas trwania: 8 dni 

Liczba uczestników: od 6 do 10 osób (minimalna liczba uczestników 6 osób) 
 

Cena wyprawy: 1200 PLN 

Zaliczka: 300 PLN (płatna w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Umowy) 
Należność główna: 900 PLN (płatna w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia Wyprawy) 

Obejmuje: 

− organizację wyprawy i opiekę Przewodnika 

− udostępnienie sprzętu zespołowego (lekkie dwuosobowe namioty, kuchenki, gaz) 

− pakiet wyprawowy (koszulka, chusta) 

− ubezpieczenie KL i NNW 
 

Koszty dodatkowe: 150 EUR 

Obejmują: 

− przejazdy lokalnymi środkami transportu publicznego 

− wyżywienie (śniadania, lunche i obiadokolacje w oparciu o lokalną gastronomię i posiłki 
podczas trekkingu przygotowywane wspólnie w warunkach turystycznych) 

− 5 noclegów w namiotach (2 osobowe), 2 noclegi w prywatnej kwaterze w Osmołodzie 
(pokoje 2-4 osobowe) zgodnie z Planem wyprawy 

− bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
 

Organizator: Offtravel s.c. 
 ul. Jana Pawła II 19 
 99-400 Łowicz  

Przewodnik: Jakub Czajkowski 

Geograf i podróżnik. Od dziecka zafascynowany poznawaniem świata – 
najpierw na kartach książek, a potem wykorzystując każdą okazję do podróży. 
Od wielu lat wędruje z plecakiem po górskich ścieżkach Karpat i azjatyckich 
bezdrożach. Przeszedł Główny Szlak Beskidzki, drogę pamirską w 
Tadżykistanie oraz zdobywał szczyty Tien-szanu. Odkąd po raz pierwszy w 
Mongolii dosiadł konia, odkrywa w siodle dzikie pustkowia Azji Centralnej – 
mongolskie stepy i wysokogórskie przełęcze Tien-szanu. Przemierzał szlaki 
Tybetu, Indochin i dziewiczą syberyjską tajgę, ale uwielbia też wyszukiwać 
nieznane miejsca w Polsce. Od wielu lat jego ulubionym środkiem transportu 
jest rower – ostatnio coraz częściej zabiera go na swoje azjatyckie wyprawy. 
Pasjonuje się fotografią, dziką przyrodą i „aktywnym wypoczynkiem”  – 
najlepiej na dystansie 100 km, z mapą i kompasem w dłoni. O swoich 
wyprawach często opowiada na prelekcjach podróżniczych. 

Kontakt: tel. +48 739 000 747 
 e-mail: wyprawy@offtravel.pl 
 www.offtravel.pl 
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