IV Międzynarodowy Spływ Kajakowy Węgorapa ‐ Angrapa, 5‐9 września 2012
Zapraszamy na wielką przygodę do miejsc wyjątkowych, pięknych, nieznanych. Od spokojnych nurtów
Sapiny, przez meandry Wielkiej Pętli tajemniczej Węgorapy oraz aleje nieodkrytych Dzikich Mazur, aż po
wody rosyjskiej Angrapy, płynącej w głębokim kanionie, zapierającej dech w piersiach ciszą, spokojem i
szumem wiatru w sitowiu.

Program ramowy:
DZIEŃ 1. 5 września, środa ‐ przyjazd do miejsc zakwaterowania, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 2. 6 września, czwartek – spływ szlakiem Sapiny na trasie Śluza Przerwanki ‐ Ogonki
Uroczysta kolacja w restauracji ośrodka noclegowego z degustacją lokalnych potraw regionalnych,
drużynowe rozgrywki sportowe i konkurs ekologiczny.
DZIEŃ 3. 7 września piątek ‐ spływ Węgorapą na trasie Wężówka‐Mieduniszki
Uroczysta kolacja przy muzyce lokalnego zespołu ludowego, warsztaty rękodzieła artystycznego
(garncarstwo, tkactwo, bibułkarstwo) i konkurs rękodzielniczy
DZIEŃ 4. 8 września, sobota ‐ spływ na trasie Mieduniszki‐Oziersk.
Przekroczenie granicy polsko‐rosyjskiej na rzece w m.Mieduniszki, udział w uroczystościach Dni Ozierska.
Uroczysta kolacja z degustacją charakterystycznych potraw regionów przygranicznych.
DZIEŃ 5. 9 września, niedziela ‐ spływ na trasie Lermontowo ‐ Czerniachowsk, uroczysty obiad, powrót do
Polski
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‐2013

Odpłatność uczestników: 650zł za osobę obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 noclegi w ośrodkach wypoczynkowych, w tym 1 po stronie rosyjskiej
Pełne wyżywienie: 4 śniadania, 2 obiady po stronie polskiej, 2 obiady po stronie rosyjskiej, 3 uroczyste
kolacje (w tym 2 po stronie polskiej i 1 po stronie rosyjskiej), 1 kolacja tradycyjna w wieczór
poprzedzający spływ w miejscu zakwaterowania po stronie polskiej
Wypożyczenie kajaków 2‐os. z osprzętem na 4 dni
Opieka ratowników
Transport osób i kajaków przez cały czas trwania spływu, łącznie z powrotem z Obwodu
Kaliningradzkiego
Konkursy: Ekologiczny 6.09.2012, Rękodzielniczy 7.09.2012 (”Pamiątka ze spływu Węgorapa – Angrapa
2012”)
Warsztaty: garncarstwo‐ lepienie ręczne, toczenie na kole garncarskim, tkactwo ‐ praca na warsztacie
tkackim, wyrób kwiatów z bibuły. Warsztaty będą połączone z konkursem rękodzielniczym na
wykonanie najciekawszej pamiątki spływu oraz wspólnym wykonaniem tkanej makatki.
Wizy do Rosji (Obwód Kaliningradzki)
Materiały promocyjne
Ubezpieczenie

Limit uczestników: 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Rezerwacje i zgłoszenia: Mazurskie Biuro Turystyki KRAINA WĘGORAPY Olga Jasionowska
11‐600 Węgorzewo, ul.11 Listopada 16/6, kom.518211807, www.krainawegorapy.pl,
poczta@krainawegorapy.pl
Folwark Łękuk, Łękuk Mały 8, 11‐510 Wydminy, tel. 606338253, www.lekuk.pl, krzysztof_przylucki@lekuk.pl

Konto: Folwark Łękuk, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, nr konta: 75821300082001002224570001

Organizator: Folwark Łękuk Przyłuccy Sp.J.
Partnerzy: Mazurskie Biuro Turystyki Kraina Węgorapy, Gmina Węgorzewo, Powiat Węgorzewski, Gmina Pozezdrze, Gmina
Budry, GOK Budry, Osada Ekologiczna "Republika Ściborska", Stowarzyszenie "Dzikie Mazury", Agro Pensjonat Stręgielek
Zenona Drożdż, OOO Ekoturizm, Rejon Czerniachowsk, Rejon Oziersk

