Via Verde

Osobliwości Polesia
Dzień 1: Przyjazd do Włodawy.
Przyjazd do Włodawy – zakwaterowanie. Spotkanie informacyjne.
Dzień 2: Włodawa – Majdan Stuleński 50 km
Rozpoczniemy od zwiedzania Włodawy, będącej miejscem styku wielu kultur i narodowości – zgodnie
z tym duchem odwiedzimy tu m.in. imponujący Zespół trzech Synagog , prawosławną cerkiew
z XIX wieku oraz późnobarokowy Kościół Św. Ludwika. Ruszymy na południe wzdłuż Bugu a
następnie szlakiem Green Velo przez Sobiborskie Bory. Jeśli pogoda dopisze zatrzymamy się na
plażowanie i kąpiel nad jeziorem Glinki. Naszym dzisiejszym celem będzie Dwór nad Bugiem w
Majdanie Stuleńskim, gdzie zostaniemy na trzy noce.
Dzień 3: Majdan Stuleński – Chełm 45 km
Początkowo pojedziemy doliną Bugu, by następnie skierować się do Chełmskiego Parku
Krajobrazowego – mało znanego a za to bardzo interesującego kompleksu leśno – bagiennego.
Szlak rowerowy doprowadzi nas do Starego Miasta w Chełmie. Spotkamy się z duchem
Bieluchem w unikatowych podziemiach kredowych, zrelaksujemy się na Rynku oraz
przejedziemy rowerami Bulwarem nad rzeką Uherką. Powrót do hotelu busem.
Dzień 4: Spływ kajakowy Bugiem
Bug to jedna z ostatnich w Europie rzek o nieuregulowanym biegu, rządząca się własnymi prawamijest siedliskiem ptactwa błotnego, a także rzadkich gatunków zwierząt wodnych, takich jak
bobry czy wydry. Popłyniemy jego szczególnie malowniczym, granicznym odcinkiem, między
cywilizacją Wschodu i Zachodu, co nada wyprawie szczególnego wymiaru.
Dzień 5: Majdan Stuleński – Urszulin 40 km
Powoli opuszczamy dolinę Bugu i lasy sobiborskie, by skierować się do tajemniczej krainy bagien i
torfowisk w Poleskim Parku Narodowym. Z wieży widokowej w Kulczynie zobaczymy Krowie Bagno
– niegdyś największe w Polsce torfowisko, dziś częściowo zmeliorowane i w dużej mierze zamienione
na łąki, nadal jest domem dla wielu gatunków ptaków i innych zwierząt. Już w obrębie Poleskiego
Parku Narodowego czeka na nas Bagno Bubnów, z niezwykłą ścieżką Czahary, poprowadzoną
drewnianym kładkami, przez rozległe tereny bagienne. Dzień zakończymy w hotelu w Urszulinie.
Dzień 6: Urszulin – Sosnowica 40 km, 5 km pieszo
Rozpoczniemy dzień od wizyty w muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu a
następnie wyruszymy na pieszą wycieczkę ścieżką Spławy – prowadzi ona wąskimi kładkami do
jeziora Łukie, największego jeziora w Parku. Po drodze będziemy mijać łąki, torfowiska i bagienne
lasy. Na zasłużony odpoczynek pojedziemy nad – jezioro Piaseczno, jedno z najładniejszych jezior
pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego na plażowanie i kąpiel. Zanocujemy w klimatycznym Dworku
Kościuszki w Sosnowicy.
Dzień 7: Poleski Park Narodowy – pętla 50 km, 3 km pieszo
Ścieżką rowerową Mietiułka przemierzymy północną część Poleskiego Parku Narodowego.
Zobaczymy torfowisko wysokie Durne Bagno, las Łowiszów – najstarszy las w Parku, zamieszkały
przez watahę wilków a z wieży widokowej będziemy podziwiać rozległą panoramę i rozlewiska na
łąkach. Na pieszą wycieczkę wyruszymy ścieżką Dąb Dominik, prowadzącą do zarastającego
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jeziora Moszne. Może uda nam się zobaczyć owadożerne rosiczki, kwitnące storczyki czy
żurawinę błotną.
Na popołudniowe plażowanie udamy się nad jezioro Bialskie. Wrócimy na
nocleg do Sosnowicy.
Dzień 8: Zakończenie imprezy.
Po śniadaniu powrót do Warszawy.
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