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NIEZBĘDNIK „TRATWIARZA” 

DOLINA BIEBRZY podpowiada co warto zabrać ze sobą na spływ tratwą. Poniżej lista 

rzeczy którą według nas może przydać się podczas kilkudniowej wyprawy tratwą po Biebrzy. 

Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu. 

• karimaty lub materace – zwykłe (pamiętając o pompce) lub samo pompujące 

(możliwość wypożyczenia u nas) 

• śpiwory (adekwatny do pory roku), koce, poduszeczki 

• namiot - do rozbicia na dachu lub na brzegu (możliwość wypożyczenia u nas) 

Nie jest to konieczne element ekwipunku gdyż na tratwie znajdują się miejsca do spania. 

Jednak z racji ograniczonego miejsca wewnątrz domku, rozbicie namiotu na dachu tratwy 

czasami okazuje się dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku załogi składającej się z 

powyżej 4 osób. Tworzy się wtedy dodatkowe miejsca noclegowe. Aby ułatwić Państwu 

dobór namiotu podajemy wymiary dachu tratwy: szerokość zależności od modelu tratwy 

wynosi minimum 1,80m, długość około 4,30m.  

• koc lub duży ręcznik do wylegiwania się na dachu 

• oświetlenie (latarkę, np. czołówkę – nie angażuje rąk, latarkę LED podwieszaną do 

oświetlenia wnętrza, świece, np. antykomarowe) 

• źródło ognia (zapałki, zapalniczkę lub krzesiwo) 

• butlę turystyczną z palnikiem (możliwość wypożyczenia u nas) 

• zapasy wody pitnej oraz w celach higieny (możliwość napełnienia u nas przed 

spływem 20-litrowej beczki wodą z wodociągu) 

• zapasy żywności  

• porządny nóż, scyzoryk, menażkę, sztućce  

• przybory kuchenne w tym: dobry nóż, sztućce, naczynia, kubki, patelnia, garnek, 

miska, ściereczki, gąbki, ręcznik papierowe, itp. 

• worki na śmieci 

• apteczkę 
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• naładowany telefon 

• repelenty przeciw komarom 

• akcesoria przeciwsłoneczne (krem, kapelusz/czapka, chusta, okulary) – Biebrza płynie 

terenami otwartymi 

• sprzęt wędkarski (do połowu ryb na Biebrzy wymagane są licencje wędkarskie. Koszt 

jednodniowej licencji, to 15zł/os. Do nabycia u nas) 

• odpowiednie obuwie adekwatne do pory roku (neoprenowe buty, sandały, pełne 

obuwie, kalosze) 

• odzież na każdą pogodę – ciepłą (bluza, polar, sweter), przeciwdeszczową (kurtka, 

płaszcz, peleryna), słoneczną (krótkie spodnie i koszule, długie chroniące przed 

nadmiernym słońcem, czapka, kapelusz) 

• strój kąpielowy, ręcznik 

• przybory toaletowe 

• pojemniki wodoszczelne na cenne przedmioty, np. worki, beczki (możliwość 

wypożyczenia u nas) 

• mapy, przewodniki 

• instrumenty muzyczne 

• piłka, karty, gry planszowe, książki, atlas ptaków, czasopisma  

• aparat fotograficzny 

• lornetkę 

• pieniądz w gotówce (karta może okazać się bezużyteczna) 

  

 


