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➢ trekking widokowymi połoninami – Borżawą i Krasną 

➢ wspaniałe krajobrazy i dzika górska przyroda 

➢ klimatyczne miasteczka Zakarpacia 

➢ spacer po wpisanym na listę UNESCO Starym Mieście we Lwowie 
 
 
 

 
 

Karpaty Wschodnie to góry wciąż dzikie i tajemnicze. Kuszą bujnością lasów, przestrzenią 

połonin i oszałamiającymi panorami ze szczytów. Wysokogórskiemu krajobrazowi trawiastych 

grzbietów połonin Borżawy i Krasnej, porozcinanych stromymi zboczami głębokich dolin, 

towarzyszą osobliwości stworzone ręką człowieka – stacje radarowe i gazociąg poprowadzony 

granią. Na szczęście przyroda okazała się silniejsza niż dzieła ludzi i wciąż można się nią 

cieszyć, tak jak czynili to bojkowscy pasterze, dawni użytkownicy połonin. 

 

Trekking na Ukrainie dostarczy wielu emocji chcącym poczuć klimat i folklor panujący u 

naszych wschodnich sąsiadów, a przy tym przeżyć wspaniałą górską przygodę. Trasa przez 

połoniny Borżawę i Krasną nie jest trudna technicznie, jednak dobrze jest posiadać dobrą 

kondycję. Podczas wędrówki towarzyszą nam niesamowite widoki na pobliskie Gorgany i 

Świdowiec, a także dalsze pasma Karpat – polskie Bieszczady na północy i rumuńskie 

Marmarosze na południu. Biwakujemy w górach w bardzo widokowych miejscach, a posiłki 

przygotowujemy na ogniskach lub kuchenkach gazowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

WIOSENNE POŁONINY  |  15 – 23 MAJA 2021  |  UKRAINA - 3 - 

 
 

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 pociągiem do górskiej miejscowości Wołowiec. Stamtąd 

krótko wędrujemy (ok. 2h) w kierunku Połoniny Borżawy. Nocleg w namiotach. 

 

2-4 dzień: Wędrówka Połoniną Borżawa 

Wchodzimy na ciągnący się przez ponad 30 kilometrów grzbiet górski, porozcinany głębokimi 

dolinami o stromych zboczach. Jego rozległe hale wciąż są intensywnie wykorzystywane przez 

pasterzy i zbieraczy borówek. Zdobywamy najwyższy szczyt połoniny – Stoh (1681 m n.p.m.), 

na którym znajdują się pozostałości po stacji radarowej „ukraińskim oku na zachód…”. 

Każdego dnia wędrujemy ok. 7h, śpimy w namiotach przy źródłach i wspólnie przygotowujemy 

posiłki na ogniskach lub kuchenkach gazowych. 

 

5 dzień: Odpoczynek w Kołoczawie 

Około południa schodzimy do górskiej miejscowości Miżhiria, skąd po krótkim odpoczynku 

i zakupach jedziemy autobusem do miejscowości Kołoczawa. Zatrzymujemy się w klimatycznej 

karczmie-schronisku. Nocleg w schronisku. 

 

6-7 dzień: Trekking grzbietem Połoniny Krasnej 

Ruszamy na widokową, pokrytą bujnymi trawami grań Połoniny Krasnej. Przypomina ona 

bardzo niedaleki Świdowiec. Zdobywamy najwyższy szczyt pasma – Sigłański (1564 m n.p.m.). 

Wędrujemy ok. 7h dziennie, śpimy w namiotach przy źródłach i wspólnie przygotowujemy 

posiłki na ogniskach lub kuchenkach gazowych. 

 

8 dzień: Zejście z gór do Ust-Czornej 

Rano schodzimy z gór do wioski Ust-Czorna i ruszamy lokalnym transportem do miejscowości 

Tiaczów. Późno po południu ruszamy w drogę powrotną nocnym pociągiem do Lwowa. 

 

9 dzień: Spacer po Lwowie 

Wczesnym rankiem przyjeżdżamy do Lwowa i wybieramy się na spacer po uliczkach 

w centrum miasta. Przed południem opuszczamy Lwów i udajemy się autobusem do 

Przemyśla. 
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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, krótkie spodenki 

• 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: 15 – 23 maja 2021 

Czas trwania: 9 dni 

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

Cena wyprawy: 1200 PLN (płatna w ciągu 3 dni od dnia Umowy) 

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) 

− 6 noclegów w namiotach (2 osobowe), nocleg w schronisku w Kołoczawie (pokoje 2-4 
osobowe) zgodnie z Planem wyprawy 

− bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
 

Organizator: Offtravel s.c. 

 ul. Główna 20 

 05-500 Piaseczno 

Przewodnik: Jakub Czajkowski 

Geograf, przewodnik górski, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy i 

podróżnik. Od zawsze 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. W 

2014 roku przeszedł Główny Szlak Beskidzki, a w 2020 roku przejechał tą trasę 

rowerem. Przebył też 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 

Kirgistanu. 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. Za rowerowy projekt „Mongolia na Dwóch 

Kółkach” był nominowany do nagrody TRAVELERY National Geographic w 

kategorii podróż roku. 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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