
Pętla Ścinawa ↔ Malczyce 

www.szlakodry.pl

Kolej na kajaki!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice 
tel. 76 858 45 45 / fax: 76 858 54 54 
e-mail: lgdodra@op.pl 

Na wyprawy jednodniowe proponujemy trasy:
Wrocław, ul. Ślęzoujście → Brzeg Dolny (6 godz.) 
Wrocław, ul. Ślęzoujście  → Prężyce (4 godz.) 
Brzeg Dolny ↔ Malczyce
Malczyce → Ścinawa
Ścinawa → Chobienia

Na wyprawy dwudniowe proponujemy trasy:
Brzeg Dolny → Lubiąż/Malczyce → Ścinawa
Ścinawa → Leszkowice → Głogów

Na wyprawę dwudniową zabierzcie ze 
sobą namioty i śpiwory, które możesz 
rozbić na biwakach wyposażonych 
w toalety w Malczycach, Ścinawie, 
Chobieni. 

Pomożemy Ci dostarczyć na miejsce 
planowanego noclegu, bądź skorzystaj 
z naszych propozycji noclegowych w: 
Gospoda Kobena, Schronisku 
w Jemielnie, Schronisku Pałacyk 
w Ścinawie. 

PAMIĘTAJ!
Sprawdź rozkład jazdy pociągów  
na www.rozklad-pkp.pl, aby dobrze 
zaplanować wyprawę. Weź pod 
uwagę przystanki na trasie spływu.

Swoją podróż rozpoczynasz na dworcu 
kolejowym Wrocław Główny. Kupujesz 
bilet do Malczyc. To jedna z miejscowości, 
w  których linia kolejowa łączy się z  Odrą. 
Czas wyruszyć pociągiem w podróż.

Wysiadasz na stacji Malczyce. Z dworca ko-
lejowego kierujesz się w  stronę Odry. Przy 
pomocy questa powinno ci to zająć 15 minut. 

Nad rzeką czekamy już na ciebie z kajakiem. 
Wodujemy go wspólnie. Spływasz nim 
Odrą do następnego węzła Odrzańskiego*. 
W tym wariancie trasy będzie to Ścinawa. 

Z  portu w  Ścinawie na dworzec kolejowy 
docierasz w ciągu 20 minut. Ze stacji mo-
żesz wrócić pociągiem do Wrocławia. 

Wycieczkę kajakami możesz rozpocząć 
na dowolnym Węźle Odrzańskim * .

* Węzły Odrzańskie to miejscowości, 
w których linia kolejową łączy się z Odrą. 
Zaliczamy do nich: Malczyce, Brzeg Dolny, 
Ścinawę i Głogów.

Na trasie Ścinawa-Lubin 
kursuje autobus linii 112. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! 
Zachęcamy do biwakowania 
na Szlaku Odry.

Jak to działa?



Schemat wyprawy pociągiem na spływ kajakowy Szlakiem Odry

Pętla Odrzańska
Propozycja dla podróżników

Podróżuj na spływy kajakowe Szlakiem Odry z wy-
korzystaniem komunikacji zbiorowej, w tym linii ko-
lejowych i autobusowych. Przesiadaj się na kajaki 
w Węzłach Odrzańskich.

∞ węzeł Ślęzoujście (Wrocław)
∞ węzeł Prężyce / Brzezinka Średzka
∞ węzeł Brzeg Dolny
∞ węzeł Malczyce
∞ węzeł Ścinawa
∞ węzeł Głogów

Jeśli mieszkasz we Wrocławiu, Głogowie lub innym 
mieście na trasie kolejowej Zielona Góra – Wrocław, 
możesz skorzystać z możliwości jakie daje połącze-
nie linii kolejowych ze Szlakiem Odry. 

Dodatkowo, nowe trasy kolejowe (np. Lubin - Wro-
cław) łączą się również z Węzłem Malczyce.

Więcej szczegółów o spływach, bazie 
noclegowo-gastronomicznej, atrakcjach na:

 www.szlakodry.pl
 www.lgdodra.pl 
 www.meander.turystyka.pl 

Wrocław
Stacja kolejowa 
odjazd: 
godz. 8:30

$

Wrocław
Stacja kolejowa 
przyjazd: 
godz. 19:00

$

Dworzec kolejowy 
w Malczycach
przyjazd: 
godz. 9:15

$

Dworzec kolejowy 
w Ścinawie 
odjazd pociągu: 
godz. 18:00

$

Port w Malczycach 
godz.: 9:30 - 10:00 
wodujemy kajaki

ó

Dopływamy 
do Portu
w Ścinawie 
godz. 16:00

ó

Pieszo:
15 minut

O
dra na odcinku: M

alczyce – Ścinaw
a

5-6 godz. spływ
u kajakow

ego

Pieszo:
15 minut

Powrót do domu: 
tramwajem/autobusem

Linia kolejowa
Szczecin - Wrocław

Już myślę o nowej 
wyprawie...

Tym razem spływ 
dwudniowy!

Linia kolejowa
Wrocław - Legnica

Potrzebny będzie smartfon 
i dowolna aplikacja (Android, IOS) 

do czytania kodów QR

Quest 
Malczyce ↔ Ścinawa

Przygoda przygoda,
kazdej chwili szkoda!


