01. SPŁYWY KAJAKOWE W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

Czego możesz się podziewać na szlaku?

Po tym szlaku możecie spodziewać się dosłownie wszystkiego, co ma najlepszego do zaoferowanie wybrzeże
Południowego Bałtyku oraz otaczające je tereny. Piękne krajobrazy, najpiękniejsze bałtyckie plaże, wydmy, dzikie
lasy, kolorowe jeziora, przyroda na wyciągnięcie ręki, a także noce z spędzane na bezludnych wyspach czy też
przy ognisku z gitarą i opowieściami, a także ciche poranki witane wraz z brzaskiem słońca i jeszcze to, co
najważniejsze – podróż, którą rozpocznie decyzje, że chcecie zobaczyć świat z innej perspektywy, w innym tempie
i z innymi niż dotychczas wyzwaniami. Zapraszamy na kajaki! Na tym szlaku doświadczycie kajakarska morskiego
(Bałtyk), rzecznego (w tym górskiego!) oraz jeziornego. My nie możemy się już doczekać! Zaryzykujecie z nami
nową przygodę?!

Dlaczego ten szlak jest dla Ciebie?

Myślicie, że kajaki nie są dla Was? Spróbujcie to powiedzieć po wypróbowaniu wszystkich wycieczek kajakowych,
jakie dla Was przygotowaliśmy. Wybrane przez nas trasy znajdują się: na Litwie, w Szwecji, w Niemczech oraz
w Polsce! Tu zaprezentujemy tylko kilka, pełną ofertę znajdziecie w opisie szlaku, zapraszamy! W pełnym opisie
szlaku znajdziecie również informacje o wypożyczalniach kajaków, noclegach, znajdujących się w okolicy
i uzupełniających ofertę atrakcjach oraz miejscach z pysznym jedzeniem, które wzbogaci pakiet fantastycznych
wspomnień! Jeszcze tylko krótka rozgrzewka, żeby wiosłowanie było przyjemnością i kapok na grzbiet –
bezpieczeństwo przede wszystkim!

Litwa – trasa: Zatoka Nida-Grobštas-Nida (4-6 km)
Startujemy na Litwie, kierunek Mierzeja Kurońska, a dokładnie Nida, gdzie zaczyna się nasza przygoda. Na miejscu
znajdziecie wypożyczalnię kajaków i informację o trasie spływu, a ta jest fantastyczna i zachwyca nadmorskimi
kolorami! Opuszczając zieloną Nidę, skierujemy się do żółtej wydmy Parnidis, by chwilę później minąć piaszczysty
przylądek o tej samej nazwie i znaleźć się na wodach pięknej zatoki Grobštas., z której rozciąga się wspaniały
widok na Wydmę Szybowcową – jedną z największych wydm w Europie. Wydmę można podziwiać tylko
z kajaków, ponieważ przebywanie na terenie rezerwatu Grobštas jest surowo zabronione! A jeśli lubicie dreszczyk
emocji, to dokładnie przyjrzyjcie się mapie – przez środek zatoki przebiega granica strefy Schengen, którą
wyznaczają żółte boje. Nie wolno zbliżyć się do nich na mniej niż 600m!

Litwa – trasa: Pervalka - Martwe Wydmy (Rezerwat przyrody Nagliai)
- Juodkrantė (15 km).
Kolejny litewski szlak i kolejna perełka! Ze względu na dobry układ wiatrów poradzą tu sobie nawet początkujący
kajakarze. Nagrodą będą przepiękne widoki, spotkanie oko w oko z lokalną fauną oraz przyjemne wieczorne
zmęczenie dające satysfakcję po aktywnym wypoczynku. Wycieczkę zaczynamy w Pervalka, gdzie czeka na Was

jedyna na Litwie stojąca w wodzie latarnia morska. Następnie kierujemy się na Przylądek Koński (Rogu Konia), by
popłynąć nieco dalej w głąb Zatoki Nagliai, gdzie czeka na Was piękny 9 km łańcuch wydm, nazywany Martwymi
Wydmami. Podziwiając majestat przyrody skierujcie się do Przylądka Naglis, gdzie zatrzymacie się na lunch.
Posileni udacie się wzdłuż legendarnej zatoki Drimzakas, gdzie po ominięciu Przylądka Owczej Pięty będziecie
mogli zobaczyć największą kolonię czapli siwych i kormoranów w Europie. Gniazduje tutaj ponad 6000 tys. tych
ptaków. Wycieczka kończy się w Juodkrantė, skad możecie wrócić do Nidy czy Kłajpedy autobusem.

Litwa – trasa: Jezioro Plateliai „Kryształowe Wody“
Tym razem zachęcemy Was do poznania największego i najgłębszego jeziora w regionie Zemaitija. Jego
kryształowo czyste wody dodadzą atrakcyjności wyprawie w rytmie slow. Trasę rozpoczynamy w cichej lagunie,
gdzie można będzie poćwiczyć niezbędne umiejętności związane z kajakami. Po krótkiej rozgrzewce ruszamy w
kierunku archipelagu Plateliai a stamtąd na Wyspę Zamkową, na której w XV w. postawiono zamek książąt
litewskich. Dłuższy przystanek czeka nas na bezludnej wyspie, na której można zjeść lunch i chwilę odpocząć, by
po nabraniu sił powoli kierować się tam, gdzie rozpoczęliśmy podróż, po drodze podziwiając spektakularny
zachód słońca.

Szwecja – trasa: rzeka Holjeån oraz jezioro Ivösjön
Szwecja to doskonała opcja dla pasjonatów przyrody, prostego życia, prostych przyjemności i konenplacji bycia
tu i teraz. Wypad na łono natury to doskonała opcja by uciec od stresów dnia codziennego, a jak jeszcze dołożymy
do tego niewielki wysiłek fizyczny, to mamy receptę na udany czas wolny i relaks! Dodamy tylko, że możecie
wybierać czy chcecie jak Robinson pożyć na własnej wyspie, czy też skorzystać z noclegu ze śniadaniem w hostelu.
Wybór należy do Was! Spływ kajakowy rozpoczyna się w Västanå Kvarn na rzece Holjeån, a kończy
w Humletorkan. Na rzece nie ma bystrzy i konieczności przenoszenia kajaków. Wystarczy się zrelaksować i cieszyć
jazdą przemieszczając się wśród nietkniętej i bujnej przyrody otaczającej brzeg rzeki. Wycieczka trwa około 2
godzin, ale istnieje możliwość przedłużenia spływu rzeką i wypłynięcia do jeziora Ivösjön, na którym można
odwiedzić jedną z pobliskich wysp. Wszystko zależy od tego, ile macie czasu. W okolicy są miejsca na piknik czy
grill, można też skorzystać z przygotowania suchego prowiantu na trasę, czyli można wybrać opcję, która Wam
najbardziej odpowiada.

Niemcy / trasa: Rzeka Warnow (20 km)
Rzeka Warnow jest najbogatszą w wodę rzeką Meklemburgii-Pomorza. Jej długość wynosi 151 km, lecz
proponowana przez nas trasa, która rozpoczyna się we wsi Eickhof, a kończy nad jeziorem Butzow (Jezioro
Bützowskie) to bardzo atrakcyjne 20 km, którymi spływ trwa około 5 godzin. Rzeka Warnow oferuje, w zależności
od odcinka traasy, wiele ekscytujacych możliwości. Można doświadczyć na niej trasy o trudności średniogórskej
rzeki z wieloma przeszkodami w postaci kamieni i drzew, małymi potokami i silniejszym nurtem oraz trasy
romantycznej, a także odcinek spokojny i cichy, polecany zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. A jak już zdecydujecie
się na tę przygdę, to koniecznie odwiedźcie Rostock oraz Greifswald, nie bedziecie żałować!

Polska / trasa: Rzeka Parsęta (ok. 26 km)
Parsęta ma długość 157 km, a jej wody zaliczane są do wód górskich i klasyfikowane jako I i II klasa czystości. Jako
szlak kajakowy jest dość łatwa, lecz nie w górnym odcinku, gdzie niestety jest bardzo uciążliwa ze względu na
zarastające wierzby oraz powalone drzewa. Pewnie zamiast Was zniechęcić, jeszcze bardziej zachęciliśmy,
ponieważ dodatkowe wrażenia, to możliwość przeżycia przygody! Spływ najlepiej rozpocząć
w miejscowość Wrzosowo, w której (ok 1 kilometr od niej) przy moście drogowym znajdziecie łagodne,
piaszczyste zejście, idealne do zwodowania kajaków. Pierwszy etap to malowniczy odcinek otoczony lasami ze
świetnymi warunkami do biwakowania. Szlak kończy się w porcie jachtowym w Kołobrzegu, do którego
wpłyniecie omijając Wyspę Solną i znajdującą się na niej Tawernę. Kierujcie się do zachodniej części portu
jachtowego, do nabrzeża Technikum Rybołówstwa Morskiego, gdzie znajdziecie slip służący do wyprowadzania
kajaków i nie tylko na ląd. Pełen opis trasy znajdziecie tu: http://klimatycznykolobrzeg.pl/247-kolobrzeg-szlakkajakowy-po-rzece-parsecie

Polska / trasa: Pakotulsko – Sąpolno
Proponowana przez nas trasa prowadzi przez jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce – lewym
dopływem Wisły – Brdą. Pełna długość szlaku wynosi 163 km, rozpoczyna się w Świeszynie, a kończy w Gostycynie
Nogawicy. W swoim środkowym odcinku Brda płynie na wschód przez jeziora rynnowe Równiny Charzykowskiej,
a następnie przez Bory Tucholskie, gdzie skręcając na południe tworzy wspaniały odcinek przełomowy. My
proponujemy nieco krótsza trasę na odcinku Pakotulsko – Sąpolno, liczącą ok 24km i możliwą do przebycia
w ciągu 5–6h. Czas, który Wam pozostanie, proponujemy przeznaczyć na pochodzenie po szlakach Borów
Tucholskich, drugim pod względem wielkości kompleksie leśnym w Polsce. Na ich terenie znajdziecie 26
rezerwatów przyrody, 4 parki krajobrazowe (Zaborski Park Krajobrazowy, Tucholski Park Krajobrazowy, Wdzydzki
Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy) oraz Park Narodowy Bory Tucholskie o powierzchni 4789,34 ha,
które obfitują w zwierzynę, unikalne gatunki ptaków i roślin oraz w owoce leśne.

Przykładowe atrakcie dodatkowe
Nie samym kajakiem człowiek żyje, zwłaszcza, że przemieszcając się po tak pięknych i bogatych w artakcje
terenach, szkoda byłoby z nich nie skorzystać.
Litwa / Muzeum Kretyngi (http://www.kretingosmuziejus.lt/) – jest to jedno z głównych muzeów na Żmudzi,
w którym prezentowana jest kultura dworska. Znajduje się tu także imponujący ogród zimowy.
Litwa / Ogród Japoński (http://japangarden.lt/) – znajdziecie go około 20km od Kretyngi. Jest to największy tego
typu ogród w Europie (16ha). Można w nim podziwiać unikalną koncepcję japońskich ogrodów, których
nadrzędnymi celami są harmonia, spokój i piękno. Na jego terenie obejrzycie tysiące drzew bonsai, sakury, stawy
oraz ogród kamienny.
Litwa / Muzeum Zimnej Wojny (http://coldwarsites.net/country/lithuania/plokstine-missile-base-museum-ofcold-war-plateliai/) – rzadko zdarza się, że mamy możliwość dotknięcia ikon współczesnej historii, w której
dodatkowo występują szpiedzy, tajne obiekty i bardzo realne zagrożenie konfliktem zbrojnym. To wszystko
znajdziecie w Muzeum Zimnej wojny, które jako jedyne w Europie powstało w jednej z pierwszych podziemnych
baz rakiet balistycznych byłego Związku Radzieckiego. Baza znajduje się w lesie Plokštinės, w pobliżu miasta
i jeziora Plateliai, a wystawa, którą możecie tam zobaczyć opowiada o pięciu dekadach zimnej wojny. Wcześniej
to miejsce było tajne. Dziś można do niego wejść w towarzystwie przewodnika.
Szwecja / Centrum Nauki Kreativum w Karlshamn (https://kreativum.se/en/ ; www.exotiskvarld.se)
Kreativum to świetna opcja dla wszystkich, których interesuje otaczający nas świat i rządzące nim reguły,
a szczególnie to doskonała propozycja dla rodzin. Na Discoverer Square każdy znajdzie coś dla siebie, testując
ponad 150 różnych stacji Discovery. Latem warto skorzystać także z oferty Kreaparken, oazy na wybrzeżu Mieån,
z fontannami i super wytrzymałymi bańkami mydlanymi. Tuż obok Kreativum znajduje się Egzotyczny Świat,
w którym można odwiedzić surykatki lub zajrzeć do małp.
Niemcy / Rostock i Greifswald (https://www.rostock.de; https://www.greifswald.info)
Rostock to miasto średniowieczne, którego najważniejsze zabytki łatwo zwiedzić podczas niezbyt forsownego
spaceru, gdyż są skupione w jego dawnym centrum - na południe od portu, przy ujściu rzeki Warnow. Na
szczególną uwage zasługują: mury miejskie i wieże Rostocku, Plac Uniwersytecki, Klasztor Krzyża Świętego,
Kościół Mariacki, Kościół św. Piotra oraz Stary Rynek, Nowy Rynek i ratusz. Jeżlie czas Wam pozwoli wpadnijcie
także do Greifswaldu, pospacerować po starym mieście oraz zwiedzić muzeum portowe. Obiecujemy, że nie
będziecie żałować!
Polska / Kołobrzeg (http://klimatycznykolobrzeg.pl/)
Jedną z atrakcji Kołobrzegu jest najdłuższe w Polsce żelbetowe molo o długości 220 metrów oraz znajdująca się
nieopodal niego latarnia morska, zbudowana w 1946 roku. Kołobrzeg doskonale nadaje się na odpoczynek,
oferując wszystko to, co duże miasto ma do zaoferowania, jednocześnie pozwalając cieszyć się unikalnym
nadmorskim klimatem, zielenią oraz terenami rekreacyjnymi, jak choćby biegnący wzdłuż plaży Bulwar Jana
Szymańskiego. Kołobrzeg to także jeden z przystanków na trasie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.

Możecie tu zobaczyć gotycką Bazylikę Mariacką oraz Basztę Lontową. Wakacyjny i relaksacyjny charakter
uzupełnia bogata oferta gastronomiczna, ta bardziej tradycyjna, jak i ta kojarząca się z wakacjami
i wypoczynkiem.

Dla kogo ten szlak?

Szlak omijający większe miasta oraz znajdujące się na nim atrakcje dają możliwość znalezienia czego dla siebie
w zasadzie wszystkim, którzy lubią aktywny wypoczynek. Zróżnicowana oferta kajakowa pozwoli spróbować
wodnej przygody początkującym kajakarzom, jak również tym bardziej zaawansowanym i szukającym dreszczyku
emocji. Pamiętajcie tylko, na wodzie (i nie tylko) najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc przestrzegajcie zasad
obowiązujących na wodzie i w kajaku, a także uszanujcie miejsca ciszy w rezerwatach, tak by cieszyć się przyrodą,
będąc jej częścią, a nie intruzem. Życzymy bystrego nurtu i lekkich wioseł!

----------------------------------Zobacz także: https://southbaltic-tourist.eu/
https://www.facebook.com/BalticDreams/

Projekt „Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area" nr
STHB.02.01.00-22-0080/16-00 jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa
- Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

