
Kolejną rzeką, po której odbywają się spływy kajako-
we jest Włodawka – lewobrzeżny dopływ Bugu. Szlak 
ma 24 km długości. Jest to szlak łatwy i nieuciążliwy, 
a widoki są niezwykle malownicze. Szlak rozpoczyna się 
w Kołaczach, tam znajduje się miejsce do wodowania 
oraz zadaszenie turystyczne. Kolejne miejsce postojowe 
mieści się w Suchawie, przy przepięknej dawnej cerkwi 
prawosławnej Kazańskiej Ikony Matki Bożej, która obec-
nie pełni funkcję kaplicy katolickiej. Następne miejsce 
wodowania mieści się w Adamkach pośród urokliwej sce-
nerii polany, lasów i rzeki. Jest tam dobrze rozbudowana 
infrastruktura turystyczna: obszerne zadaszenie, miejsce 
do rozpalenia ogniska, pole namiotowe. Dalej szlak kaja-
kowy prowadzi w kierunku Włodawy, umożliwiając podzi-
wiane panoramy miasta. Punkt wodowania znajduje się 
w mieście przy zabytkowym barokowym kościele pw. św. 
Ludwika i klasztorze, który nie sposób nie zwiedzić będąc 
w tej okolicy. Mimo, że szlak kończy się w tym miejscu, 

po uprzednim zaplanowaniu trasy, spływ można konty-
nuować Bugiem w kierunku Różanki, gdyż Włodawka sta-
nowi jej dopływ. Alternatywą dla Włodawki jest jej dopływ 
– rzeka Krzewianka (Więzienny Rów) – szlak rozpoczyna 
się w Szcześnikach, kończy przy ujściu do Włodawki. Jego 
długość wynosi około 9km. Jest to szlak bardzo malowni-
czy i jednocześnie prosty do przepłynięcia.

Kolejny szlak „Uherka” o długości 28 km przebiega na rze-
ce o tej samej nazwie. Rozpoczyna się w podchełmskim 
Stańkowie, położonym nieopodal zalewu Stańków i Uher-
ki, kończy się przy ujściu do rzeki Bug. W miejscowości 
Iłowa szlak wpływa do gminy Ruda-Huta. Tam po lewej 
stronie rozciąga się polana z amboną myśliwską, nieco 
dalej znajduje kolejna polana po prawej stronie z wy-
godnym wyjściem na ląd. Następne wygodne miejsce 
do odpoczynku znajduje się w Rudzie. Po przepłynięciu 
tej miejscowości, pojawia się próg piętrzący, którym nie 
wolno przepływać. W tym miejscu należy przenieść kajaki 
za próg. Dalej Uherką przepływa się pod mostem kolejo-
wym linii Chełm-Włodawa, kierując się na Rudkę. Przed 
ujściem Uherki do Bugu znajduje się ostatnie na trasie 
miejsce do wodowania kajaków nieopodal Siedliszcza.

Dane kontaktowe do firm świadczących usługi wypożycza-
nia kajaków i organizacji spływów są dostępne w punk-
tach informacji turystycznej (tel. 82 572 20 69, 668 180 746, 
880 564 552) oraz na stronie internetowej www.okuninka.
biale.pl w zakładce Wypożyczalnia sprzętu turystycznego. 
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Zakole Bugu w pobliżu Zbereża



Spływy kajakowe po rzekach Poleskiej Doliny Bugu stano-
wią coraz bardziej popularną formę rekreacji. Jest to pro-
pozycja dla osób lubiących wypoczywać aktywnie, jak i dla 
spragnionych mocniejszych wrażeń. Na obszarze Poleskiej 
Doliny Bugu występują rzeki ze szlakami o różnej skali 
trudności zarówno dla nowicjuszy, jak i dla zaawansowa-
nych. Spływy kajakowe to także atrakcyjna forma spędza-
nia wolnego czasu dla miłośników przyrody, gdyż widoki 
z perspektywy kajaka robią niesamowite wrażenie.

Największą z rzek na obszarze jest graniczna rzeka Bug, 
po której wytyczono szlak „Poleska Dolina Bugu” o dłu-
gości 62 km. Szlak rozpoczyna się w Siedliszczu, przy 
dopływie Bugu – Uherce, a kończy w Różance. Mimo, 
że szlak jest dość łatwy, należy zachować ostrożność, 
ponieważ meandrujący Bug cechuje się dużym waha-
niem poziomu wody i należy pamiętać, że na tym ob-
szarze Bug jest naturalną granicą pomiędzy Polską 
a Ukrainą i Białorusią, w związku z tym, należy trzymać 
się lewej strony rzeki. Zamiar spływu po rzece granicz-
nej należy zgłosić odpowiednio wcześniej do odpowied-
niej jednostki straży granicznej, dlatego najwygodniej 
i bezpieczniej zlecić organizację spływu firmie, która 

zajmie się formalnościami, zapewni transport i zorga-
nizuje ewentualny nocleg czy posiłek, pomoże dobrać 
szlak i udzieli niezbędnych wskazówek. Na Bugu znaj-
dują się miejsca do wodowania kajaków. Jedno z nich 
mieści się nieopodal Woli Uhruskiej. Tam w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji znajduje się wypożyczalnia 
kajaków, a także rowerów, łodzi i rowerów wodnych. 
Gmina Wola Uhruska dysponuje ponad 100 miejsca-
mi noclegowymi w gospodarstwach agroturystycznych, 

schroniskach młodzieżowych, zajazdach, więc w czasie 
kilkudniowych spływów można znaleźć tu nocleg. Da-
lej na północ kolejne miejsce wodowania znajduje się 
w okolicach Zbereża, gdzie co roku odbywają się Euro-
pejskie Dni Dobrosąsiedztwa, w ramach których orga-
nizowane są również spływy kajakowe. W dalszej części 
szlaku mija się trójstyk granic Polski, Białorusi i Ukrainy. 
Dalej na wysokości miejscowości Orchówek, nieopodal 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszania, znajduje się grill 
„Pod Kiszarnią” przy starorzeczu Bugu. Jest to zagospo-
darowany turystycznie teren, z zadaszoną altaną, muro-
wanym grillem, wieżą widokową i placem zabaw. Moż-
na tu odpocząć i zorganizować posiłek w czasie spływu 
kajakowego. Następnie przepływa się wzdłuż Włodawy 
podziwiając wieże kościoła i cerkwi – symboli miasta 
trzech kultur. Szlak kończy się w Różance, gdzie znaj-
duje się miejsce do wodowania kajaków oraz zadasze-
nie turystyczne. Najbardziej wytrwali mogą płynąć dalej 
w kierunku Hanny z postojem w Pawlukach. Hanna jest 
kolejnym dogodnym miejscem na zorganizowanie noc-
legu, np. w gospodarstwach agroturystycznych.
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