
Spływ Kajakowy Rzeką Wilgą 

KAJAKIEM PO WILDZE 

Spływ kajakowy to forma aktywnego wypoczynku podczas której poziom odprężenia wzrasta wraz 
z każdym zanurzeniem wiosła. Rzeka Wilga mimo swojego uroku i malowniczego otoczenia 
potrafi postawić wyzwanie przed każdym kajakarzem. Jeśli wspólnie chcecie przeżyć przygodę, to 
trasy, które dla Was przygotowaliśmy okażą się do tego idealne.  

Wilga jest drugim najdłuższym po Świdrze prawobrzeżnym dopływem Wisły na południowym 
Mazowszu. Jej ujście znajduje się w województwie lubelskim choć jej zdecydowanie większa 
część znajduje się na Mazowszu. Płynie przez Wysoczyznę Żelechowską, Równinę 
Garwolińską do Doliny Środkowej Wisły. Wypływa na wysokości 172 m n.p.m. w odległości 13 km 
na północny wschód od Żelechowa, na południe od wsi Kasyldów w powiecie łukowskim. Tam, w 
dość szerokiej dolinie, bifurkuje z Małą Bystrzycą, rzeką płynącą inaczej niż Wilga, na wschód. 
Przepływa przez Wolę Mysłowską, Miastków Kościelny, Garwolin, natomiast ujście znajduje się w 
miejscowości Wilga 

Start: Oziemkówka Meta: Łętów Czas spływu: ok 3,5 h Czas imprezy: 6-7 h 
Poziom trudności: średniozaawansowany 

Specyfikacja: Bardzo urokliwy odcinek rzeki z trzema spiętrzeniami wody, które da się pokonać 
bez wychodzenia z kajaka. W Oziemkówce rzeka jest dosyć szeroka z dużą ilością przewalonych 
drzew. Spływając jednoosobowym kajakiem, większość tych przeszkód pokonujemy bez 
wychodzenia z niego. My, spływając kajakiem RTM Solo, musieliśmy wysiąść czterokrotnie. W 
Czarnowie mamy okazję zobaczyć pozostałości po drewnianym młynie. Bardzo ciekawa 
propozycja dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z rzeką Wilgą. 

OZIEMKÓWKA - ŁĘTÓW
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Odcinek Oferta Liczba osób Cena

Oziemkówka  

- Łętów

• Czas trwania imprezy: 6-7 h 
• Miejsce: Oziemkówka - Łętów 
• Wyżywienie: Kiełbaski na ognisko + woda 
• Program dostosowany do potrzeb i możliwości grupy 
• Opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorsko-

pedagogicznej 
• Ubezpieczenie NNW (po dostarczeniu listy 

uczestników min 5 dni przed rozpoczęciem imprezy) 
• 1 opiekunów na 15 uczestników gratis 
• Transport na terenie powiatu garwolińskiego w cenie! 

10-15 110 zł

16-20 80 zł

21-25 70 zł

25-28 60 zł

Karol: +48 502 150 729 
Piotr:  +48 698 644 148 

biuro@aktywnastrefa.com 
www.aktywnastrefa.com 

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY od 1.01.2019 do 1.03.2019 

https://www.facebook.com/aktywnastrefastowarzyszenie/


