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Lp.  

Imprezy kajakowe 

 

Cena  
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„Długi weekend w kajaku” 

30.04.2016 – 02.05.2016  

 

Trasa: rz. Wieprz: Jeziorzany – Baranów (21km – 

pierwszy dzień); Baranów – Kośmin (20,5km – drugi 

dzień); Kośmin - Bobrowniki  (10km – trzeci dzień) 

 

Zgłoszenia i rezerwację do 15.04.2016 r. przyjmuje:  

Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie” 
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 601716260 

biuro@kempingzielonadolina.pl  

www.kempingzielonadolina.pl 

 

 

Cena za 3-dniowy spływ: 120zł/osobę 

 

Cena za wybrany 1 dzień spływu: 50zł/osobę 

 

W cenie: wypożyczenie kajaka, transport kajaka i osób z 

Kośmina na miejsce startu spływu oraz powrót do 

Kośmina każdego dnia spływu. 

 

Wypożyczamy dwuosobowe kajaki. 

 

Imprezy organizujemy przy udziale minimum 10 osób. 

 

Na życzenie uczestników organizujemy katering, 

noclegi, ognisko i inne atrakcje według indywidualnej 

kalkulacji.  

 

W Kośminie oferujemy miejsca na polu namiotowym 

lub miejsca na kampery nad samym Wieprzem. 
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„Ogólnopolska rodzinna wyprawa kajakowa” 

27.05.2016 – 29.05.2016 
 

Trasa: rz. Wieprz: Jeziorzany – Baranów (21km – 

pierwszy dzień); Baranów – Kośmin (20,5km – drugi 

dzień); Kośmin - Bobrowniki  (10 km – trzeci dzień) 

 

Zgłoszenia i rezerwację do 12.05.2016 r. przyjmuje:  

Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie” 
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 601716260 

biuro@kempingzielonadolina.pl  

www.kempingzielonadolina.pl 

 

 

Cena za 3-dniowy spływ: 120zł/osobę 

 

Cena za wybrany 1 dzień spływu: 50zł/osobę 

 

W cenie: wypożyczenie kajaka, transport kajaka i osób z 

Kośmina na miejsce startu spływu oraz powrót do 

Kośmina każdego dnia spływu. 

 

Wypożyczamy dwuosobowe kajaki. 

 

Imprezy organizujemy przy udziale minimum 10 osób. 

 

Na życzenie uczestników organizujemy katering, 

noclegi, ognisko i inne atrakcje według indywidualnej 

kalkulacji.  

 

W Kośminie oferujemy miejsca na polu namiotowym 

lub miejsca na kampery nad samym Wieprzem. 
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„Wyprawa kajakowa – na rozpoczęcie wakacji” 

01.07.2016 – 03.07.2016 

 

Trasa: rz. Wieprz: Jeziorzany – Baranów (21km – 

pierwszy dzień); Baranów – Kośmin (20,5km – drugi 

dzień); Kośmin - Bobrowniki  (10 km – trzeci dzień) 

 

Zgłoszenia i rezerwację do 16.06.2016 r. przyjmuje:  

Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie” 
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 601716260 

 

Cena za 3-dniowy spływ: 120zł/osobę 

 

Cena za wybrany 1 dzień spływu: 50zł/osobę 

 

W cenie: wypożyczenie kajaka, transport kajaka i osób z 

Kośmina na miejsce startu spływu oraz powrót do 

Kośmina każdego dnia spływu. 

 

Wypożyczamy dwuosobowe kajaki. 
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biuro@kempingzielonadolina.pl  

www.kempingzielonadolina.pl 

 

Imprezy organizujemy przy udziale minimum 10 osób. 

 

Na życzenie uczestników organizujemy katering, 

noclegi, ognisko i inne atrakcje według indywidualnej 

kalkulacji.  

 

W Kośminie oferujemy miejsca na polu namiotowym 

lub miejsca na kampery nad samym Wieprzem. 
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„Wyprawa kajakowa – przez ptasi raj” 

16.07.2016 – 17.07.2016  
 

Trasa: rz. Wieprz: Baranów – Kośmin (20,5km – 

pierwszy dzień); Kośmin - Bobrowniki (10km – 

drugi dzień) 

 

Zgłoszenia i rezerwację do 01.07.2016 r. przyjmuje:  

Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie” 
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 601716260 

biuro@kempingzielonadolina.pl  

www.kempingzielonadolina.pl 

 

 

Cena za 2-dniowy spływ: 80zł/osobę 

 

Cena za wybrany 1 dzień spływu: 50zł/osobę 

 

W cenie: wypożyczenie kajaka, transport kajaka i osób z 

Kośmina na miejsce startu spływu oraz powrót do 

Kośmina każdego dnia spływu. 

 

Wypożyczamy dwuosobowe kajaki. 

 

Imprezy organizujemy przy udziale minimum 10 osób. 

 

Na życzenie uczestników organizujemy katering, 

noclegi, ognisko i inne atrakcje według indywidualnej 

kalkulacji.  

 

W Kośminie oferujemy miejsca na polu namiotowym 

lub miejsca na kampery nad samym Wieprzem. 
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„Ogólnopolski integracyjny spływ kajakowy” 

30.07.2016 – 31.07.2016 

 

Trasa: rz. Wieprz: Baranów – Kośmin (20,5km – 

pierwszy dzień); Kośmin - Bobrowniki (10km – 

drugi dzień) 

 

Zgłoszenia i rezerwację do 15.07.2016 r. przyjmuje:  

Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie” 
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 601716260 

biuro@kempingzielonadolina.pl  

www.kempingzielonadolina.pl 

 

 

Cena za 2-dniowy spływ: 80zł/osobę 

 

Cena za wybrany 1 dzień spływu: 50zł/osobę 

 

W cenie: wypożyczenie kajaka, transport kajaka i osób z 

Kośmina na miejsce startu spływu oraz powrót do 

Kośmina każdego dnia spływu. 

 

Wypożyczamy dwuosobowe kajaki. 

 

Imprezy organizujemy przy udziale minimum 10 osób. 

 

Na życzenie uczestników organizujemy katering, 

noclegi, ognisko i inne atrakcje według indywidualnej 

kalkulacji.  

 

W Kośminie oferujemy miejsca na polu namiotowym 

lub miejsca na kampery nad samym Wieprzem. 
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„Wakacje w kajaku” 

13.08.2016 – 14.08.2016 

 

 

Cena za 2-dniowy spływ: 80zł/osobę 

 

Cena za wybrany 1 dzień spływu: 50zł/osobę 
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Trasa: rz. Wieprz: Baranów – Kośmin (20,5km – 

pierwszy dzień); Kośmin - Bobrowniki (10km – 

drugi dzień) 

 

Zgłoszenia i rezerwację do 29.07.2016 r. przyjmuje:  

Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie” 
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 601716260 

biuro@kempingzielonadolina.pl  

www.kempingzielonadolina.pl 

 

 

W cenie: wypożyczenie kajaka, transport kajaka i osób z 

Kośmina na miejsce startu spływu oraz powrót do 

Kośmina każdego dnia spływu. 

 

Wypożyczamy dwuosobowe kajaki. 

 

Imprezy organizujemy przy udziale minimum 10 osób. 

 

Na życzenie uczestników organizujemy katering, 

noclegi, ognisko i inne atrakcje według indywidualnej 

kalkulacji.  

 

W Kośminie oferujemy miejsca na polu namiotowym 

lub miejsca na kampery nad samym Wieprzem. 
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„Wyprawa kajakowa – w meandrach rzeki 

Wieprz” 

27.08.2016 – 28.08.2016 

 

Trasa: rz. Wieprz: Baranów – Kośmin (20,5km – 

pierwszy dzień); Kośmin - Bobrowniki (10km – 

drugi dzień) 

 

Zgłoszenia i rezerwację do 12.08.2016 r. przyjmuje:  

Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie” 
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 601716260 

biuro@kempingzielonadolina.pl  

www.kempingzielonadolina.pl 

 

 

Cena za 2-dniowy spływ: 80zł/osobę 

 

Cena za wybrany 1 dzień spływu: 50zł/osobę 

 

W cenie: wypożyczenie kajaka, transport kajaka i osób z 

Kośmina na miejsce startu spływu oraz powrót do 

Kośmina każdego dnia spływu. 

 

Wypożyczamy dwuosobowe kajaki. 

 

Imprezy organizujemy przy udziale minimum 10 osób. 

 

Na życzenie uczestników organizujemy katering, 

noclegi, ognisko i inne atrakcje według indywidualnej 

kalkulacji.  

 

W Kośminie oferujemy miejsca na polu namiotowym 

lub miejsca na kampery nad samym Wieprzem. 
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„Wyprawa kajakowa – na Święto Pieczonego 

Ziemniaka” 

17.09.2016 – 18.09.2016 

 

Trasa: rz. Wieprz: Baranów – Kośmin (20,5km – 

pierwszy dzień); Kośmin - Bobrowniki (10km – 

drugi dzień) 

 

Zgłoszenia i rezerwację do 02.09.2016 r. przyjmuje:  

Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie” 
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 601716260 

biuro@kempingzielonadolina.pl  

www.kempingzielonadolina.pl 

 

 

Cena za 2-dniowy spływ: 80zł/osobę 

 

Cena za wybrany 1 dzień spływu: 50zł/osobę 

 

W cenie: wypożyczenie kajaka, transport kajaka i osób z 

Kośmina na miejsce startu spływu oraz powrót do 

Kośmina każdego dnia spływu. 

 

Wypożyczamy dwuosobowe kajaki. 

 

Imprezy organizujemy przy udziale minimum 10 osób. 

 

Na życzenie uczestników organizujemy katering, 

noclegi, ognisko i inne atrakcje według indywidualnej 

kalkulacji.  

 

W Kośminie oferujemy miejsca na polu namiotowym 
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lub miejsca na kampery nad samym Wieprzem. 
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Spływy jedno- lub wielodniowe (dowolny termin): 

 

Trasa: rz. Wieprz:  

1) Jeziorzany – Baranów (21 km)  

2) Baranów – Kośmin (20,5km)  

3) Kośmin - Bobrowniki (10km) 

 

Zgłoszenia i rezerwację przyjmuje codziennie z 

wyprzedzeniem minimum 14 dni przed dniem 

spływu:  

Fundacja „Przyroda-Tradycja-Ludzie” 
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 601716260 

biuro@kempingzielonadolina.pl  

www.kempingzielonadolina.pl 

 

 

Cena za 1 dzień spływu: 50zł/osobę 

 

W cenie: wypożyczenie kajaka, transport kajaka i osób z 

Kośmina na miejsce startu spływu oraz powrót do 

Kośmina.  

 

Wypożyczamy dwuosobowe kajaki. 

 

Spływy organizujemy codziennie od 30.04.2016 r. przy 

udziale minimum 10 uczestników. 

 

Na życzenie uczestników organizujemy katering, 

noclegi, ognisko i inne atrakcje według indywidualnej 

kalkulacji.  

 

W Kośminie oferujemy miejsca na polu namiotowym 

lub miejsca na kampery nad samym Wieprzem. 

 

 

10 

 

 

Możliwość organizacji spływów na wybranej trasie 

na ponad 120 km dolnym odcinku rzeki Wieprz od 

Rokitna pod Lubartowem do Dęblina 

  

 

Cena za 1 dzień spływu: 50zł/osobę 

 

W przypadku spływów dłuższych niż 1 dzień możliwość 

negocjacji ceny i indywidualna kalkulacja 

 

W cenie: wypożyczenie kajaka, transport kajaka i osób z 

Kośmina na miejsce startu spływu oraz powrót do 

Kośmina.  

 

Wypożyczamy dwuosobowe kajaki. 

 

Spływy organizujemy codziennie od 30.04.2016 r. przy 

udziale minimum 10 uczestników. 

 

Na życzenie uczestników organizujemy katering, 

noclegi, ognisko i inne atrakcje według indywidualnej 

kalkulacji.  

 

W Kośminie oferujemy miejsca na polu namiotowym 

lub miejsca na kampery nad samym Wieprzem. 

 

 

 

Pakiet podstawowy obejmuje: wypożyczenie kajaka oraz transport kajaków i osób. 

Pakiet dodatkowy obejmuje: noclegi (do wyboru kemping lub kwatera w okolicy), 

wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), wstęp do atrakcji turystycznych (np. Twierdza 

Dęblin, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Izba Garncarza w Baranowie, kościół 

barokowy w Baranowie). 
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