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3 aktywne dni na rowerach
odpoczynek od miasta na łonie natury
integracja w gronie pasjonatów turystyki rowerowej
krajobrazy Suwalszczyzny
pokamedulski klasztor w Wigrach
Jezioro Wigry i Czarna Hańcza
przyroda Puszczy Augustowskiej
wielokulturowe tradycje i regionalna kuchnia
szkolenie outdoorowe – biwakowanie i gotowanie w terenie
transport uczestników, rowerów i wsparcie samochodu technicznego wiozącego
bagaże na trasie między noclegami

Dzika Polska z Offtravel to cykl wyjazdów, w których zabieramy Was w zachwycające
miejsca w Polsce i dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem podróżniczym! To też
świetna okazja do nawiązania nowych znajomości i poznania takich samych pasjonatów
turystyki aktywnej jak Ty!
Suwalszczyzna to region, w który uwielbiamy wracać. Ta położona w północno-wschodniej
Polsce kraina, niegdyś zamieszkana przez Jaćwingów, to bez wątpienia jeden z ciekawszych
zakątków naszego kraju. Znajdziemy tu malownicze pofałdowane tereny z mozaiką pól, łąk
i lasów oraz z licznymi polodowcowymi jeziorami, a także zachwycającą przyrodę i czyste
powietrze największego zwartego kompleksu leśnego w Polsce – Puszczy Augustowskiej.
Dotrzemy rowerami nad jezioro Wigry, przez wielu uważane za najładniejsze jezioro
w Polsce, gdzie zobaczymy zabytkowy pokamedulski klasztor. Odwiedzimy Wigierski Park
Narodowy i ruszymy wzdłuż Czarnej Hańczy – rzeki która również często określana jest
mianem najpiękniejszej w Polsce… Na naszej trasie znajdzie się też unikatowy zabytek
hydrotechniczny – Kanał Augustowski oraz wiele rezerwatów przyrody. Będziemy mieli okazję
spróbować dań regionalnej kuchni: kartaczy, babek ziemniaczanych, sękacza, smacznych
ryb z tutejszych wód oraz wiejskich produktów.
Zaplanowana przez nas trasa nie jest wymagająca, ale da też dużo satysfakcji z przebytych
kilometrów i poznania własnych możliwości. Jej część przebiega szlakiem rowerowym
GreenVelo. Wieczory spędzimy integrując się przy ognisku, w wyjątkowej aurze otaczającej
nas letniej przyrody, oraz na wspólnej wymianie doświadczeń z naszych rowerowych przygód
i podróży.
Podczas wyjazdu zrealizujemy praktyczne szkolenie outdoorowe dotyczące turystyki
rowerowej. Podzielimy się z Wami doświadczeniami z wypraw rowerowych do Mongolii,
Kirgistanu oraz wielu innych długodystansowych wycieczek. Pokażemy Wam jak bezpiecznie
biwakować w terenie, omówimy też tematykę odpowiedniego żywienia na wyprawach.
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1 dzień: Jezioro Wigry
Spotykamy się o godzinie 7:00 w Warszawie przed kawiarnią Południk Zero (ul. Wilcza 25)
i ruszamy do Suwałk (z osobami chcącymi dojechać samodzielnie spotykamy się o godzinie
12:00 przy dworcu kolejowym w Suwałkach). Stamtąd ruszymy do kamedulskiego klasztoru
w Wigrach. To jeden z najbardziej malowniczo położonych tego typu obiektów
w Polsce, założony w XVII wieku. Z klasztornej wieży roztacza się imponująca panorama
na rozległe jezioro Wigry. Następnie ruszymy ścieżkami Wigierskiego Parku Narodowego,
podziwiając urozmaiconą linię brzegową jeziora i liczne ptactwo wodne. Późnym popołudniem
dojedziemy do klimatycznego miejsca biwakowego położonego w lesie, tuż nad Czarną
Hańczą. Tutaj rozbijemy obóz i zrobimy warsztaty dotyczące bezpiecznego biwakowania
w terenie i gotowania. Opowiemy Wam o namiotach, hamakach i innych wariantach na nocleg
w dziczy, pokażemy też jak rozpalić ognisko nawet z mokrego drewna… Potem zajmiemy się
przygotowaniem posiłków (przed wyjazdem napiszemy Wam jakie produkty sugerujemy
zabrać). Wieczór spędzimy wspólnie przy ognisku do późna, wpatrując się w trzaskające
iskry i rozgwieżdżone niebo, wsłuchując w pohukiwania sów, a o świcie klangor żurawi
dochodzący z pobliskich łąk… Nocleg w namiotach. Dystans ok. 32 km.

2 dzień: W głąb Puszczy Augustowskiej
Po kąpieli w Czarnej Hańczy, ruszymy wzdłuż rzeki przez pachnące sosnowo-świerkowe lasy
Puszczy Augustowskiej. Na naszej trasie będzie wiele okazji do orzeźwiającej kąpieli
i odpoczynku w otoczeniu szumiących drzew… Poznamy też historię puszczy – od
zamierzchłych czasów Jaćwingów, przez osadnictwo królewskich bartników, aż do
bohaterskich walk partyzantów podczas II wojny światowej. Po południu dotrzemy Kanału
Augustowskiego, wzdłuż którego będziemy podążać dalej na miejsce kolejnego biwaku. Po
rozbiciu namiotów dokończymy omówienie tematu żywienia na wyprawach: sprzętu do
gotowania, wyboru prowiantu i przygotowywania pełnowartościowych posiłków w terenie.
Wieczór spędzimy wspólnie przy ognisku. Nocleg w namiotach. Dystans ok. 46 km.

3 dzień: Wzdłuż Kanału Augustowskiego
Ruszymy przez puszczę w kierunku Augustowa wzdłuż Kanału Augustowskiego.
Ta wybudowana w XIX wieku droga wodna, łącząca dopływy Wisły i Niemna, to unikatowy
zabytek w skali Europy. Długość całego kanału, na którym utworzono 18 śluz, liczy 101
kilometrów. Choć już nie spełnia takiej roli transportowej jak kiedyś, pełni dziś istotną funkcję
turystyczną. Po drodze zrobimy przystanki, aby dokładnie obejrzeć zabytkowe śluzy, a także
odpocząć nad brzegami jezior, które łączy kanał. Miniemy też kilka rezerwatów przyrody.
Około godziny 14.00 dojedziemy do Augustowa, gdzie zakończymy wyjazd. Dystans ok. 40 km.
Powrót do Warszawy około godziny 19:00.
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• Uczestnik powinien posiadać sprawny rower turystyczny (mtb, cross lub trekkingowy)
z oświetleniem; zalecamy jazdę w kasku rowerowym.
• Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
• Trasa wyjazdu przebiega szutrowo-gruntowymi drogami leśnymi, drogami lokalnymi,
a także odcinkami piaszczystymi i ścieżkami rowerowymi.
• Bagaże na trasie wiezione są samochodem, uczestnik jedzie „na lekko”.
• Transport uczestników z i do Warszawy autami osobowymi lub busem, w zależności od
liczby chętnych.
• Wyżywienie uczestników we własnym zakresie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rower, zapasowe dętki (2 szt.), opcjonalnie: łatki do opon i dętek, podstawowe narzędzia
(multitool rowerowy, łyżki do opon, pompka)
kask rowerowy
mały plecak / sakwy
śpiwór i karimata (mata samopompująca lub lekki materac)
polar/softshell, kurtka przeciwdeszczowa z kapturem
wygodne do jazdy rowerem długie spodnie i krótkie spodenki oraz buty
cienkie nakrycie głowy (chustka/buff)
bielizna, koszulki „oddychające”, krótkie spodenki
ręcznik szybkoschnący, sandały lub klapki
latarka ze sprawnymi bateriami, nóż turystyczny, kubek
telefon komórkowy, ładowarka, powerbank
dokument tożsamości i pieniądze
filtr przeciwsłoneczny i okulary, środek na komary i kleszcze
przybory higieniczne
podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, przeciwbólowe,
na dolegliwości żołądkowe, plastry, bandaż elastyczny, gaziki nasączane spirytusem,
gaziki jałowe), elektrolity (np. Isostar, Litorsal)
prowiant na trasę, woda lub inny napój 1,5l
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Kraj:
Termin:
Czas trwania:
Liczba uczestników:

Polska
21 – 23 maja 2021
3 dni
od 12 do 14 osób (minimalna liczba uczestników 12 osób)

Cena wyjazdu: 390 PLN (płatne w ciągu 1 dnia od dnia Umowy)
Obejmuje:
− organizację Wyjazdu i opiekę Przewodnika
− wsparcie samochodu technicznego wiozącego bagaże na trasie między noclegami
− szkolenie outdoorowe zgodnie z Planem wyjazdu
− udostępnienie sprzętu zespołowego (dwuosobowe namioty z dwoma wejściami
i przedsionkami, narzędzia rowerowe, apteczka zespołowa, kuchenki turystyczne i gaz,
materiały szkoleniowe)
− 2 noclegi w namiotach (2 osobowe) zgodnie z Planem wyjazdu
− wstęp do klasztoru w Wigrach
− wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego
− ubezpieczenie NNW
+ 160 PLN (płatne w ciągu 1 dnia od dnia Umowy)
Obejmuje:
− transport uczestników i rowerów z i do Warszawy

Organizator:

Offtravel s.c.
ul. Główna 20
05-500 Piaseczno

Przewodnik:

Jakub Czajkowski
Geograf, przewodnik górski 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. 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 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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