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Lasoterapia
Wejdź do lasu i spaceruj powoli, przysiądź między drze-
wami, weź głęboki oddech. Uspokój myśli, wsłuchaj się 
w dźwięki natury, poczuj leśne aromaty.
 
Japończycy nazywają to shinrin-yoku, czyli leśną ką-
pielą. Po wejściu do lasu na nasz organizm zaczynają 
działać różne zjawiska przyrodnicze. Ich wpływ jest de- 
likatny i łagodny. Działają na wszystkie zmysły i na wie- 
lu poziomach. Leśna terapia obniża ciśnienie, poprawia 
odporność, uspokaja i wycisza, przez co pomaga zre-
dukować stres.

Rytuały w ruskiej bani
Ruska bania to rodzaj sauny, który narodził się przed 
wiekami na Syberii. Kąpiele w bani to cały rytuał, który 
nie tylko pomaga zachować ciało w dobrym zdrowiu, 
ale także zacieśnić więzi towarzyskie.

Tradycyjna bania składa się z dwóch pomieszczeń. 
Pierwsze służy do przygotowania się do kąpieli. Przy-
chodzi się tu podczas rozpalania ognia w piecu. W ocze-
kiwaniu na kąpiel popija się ziołowe herbatki z miodem. 
Następnie przechodzi się do drugiego pomieszczenia, 
gdzie rozgrzane kamienie polewa się wodą, a ciało sma-
ga się witkami dla pobudzenia krążenia. Owe smaganie 
jest nieodłącznym elementem ruskiej bani. Sprawia,  
że ciało staje się jeszcze bardziej pobudzone do pra- 
cy. Po wyjściu z łaźni należy zanurzyć się w zimnej 
wodzie. Dawniej robiono to w naturalnych zbiornikach 
wodnych bądź baliach. Współcześnie wiele osób za-
miast tego wybiera zimny prysznic. Kąpiele w bani 
sprzyjają redukcji stresu, rozluźnieniu mięśni, pozby- 
ciu się toksyn z organizmu oraz wzmagają produkcję 
endorfin. Obiekty mające w swojej ofercie ruską banię, 
saunę znajdują się na str. 38.

Region Puszczy Białowieskiej położony jest we wscho- 
dniej części Polski, na Podlasiu, tuż przy granicy z Biało-
rusią. Puszcza Białowieska, jako jedyny obiekt przyrod-
niczy w Polsce, została wpisana na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Od przeszło stu lat przyrodniczo 
najcenniejsza jej część chroniona jest w granicach Bia-
łowieskiego Parku Narodowego. To miejsce wyjątkowe, 
bo to ostatni tak dobrze zachowany las na Niżu Europy, 
będący pozostałością pierwotnych puszcz porastają-
cych niegdyś nasz kontynent.

Wydawnictwo „Puszcza Białowieska – oferta dla se-
niorów” zawiera gotowe oferty wypoczynku oraz pro-
pozycje zwiedzania regionu Puszczy Białowieskiej. 

Drogi seniorze! 
Zapraszamy do wspólnej podróży po ciekawych, pięk-
nych i nieodkrytych miejscach!
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„Srebrna Enklawa”. Aktywny pobyt 
dla seniorów w unikalnym ośrodku 
w Puszczy Białowieskiej

 
Enklawa Białowieska jest przepiękną polaną w otulinie 
Puszczy Białowieskiej, porośniętą 200-letnimi dębami,  
położoną na skrzyżowaniu szlaków turystycznych nor-
dic walking i Green Velo. Stanowi doskonałą bazę wy-
padową do wszystkich atrakcji regionu Puszczy Biało-
wieskiej.

Enklawa Białowieska to swoisty Wakacyjny Park Re-
kreacyjny. Wyodrębnienie części rezydencyjnej i rekre-
acyjnej gwarantuje kameralny nastrój oraz relaks dla 
wszystkich. Aktualnie w części rezydencyjnej funkcjo-
nują 3 budynki. Część rekreacyjna oferuje park senso-
ryczny, biobasen, boiska sportowe, park linowy i plac 
zabaw. Na miejscu można skorzystać z wypożyczalni 
rowerów tradycyjnych i elektrycznych.

Enklawa Białowieska to wyjątkowe miejsce. Jedyne ta-
kie w Polsce, a może i na świecie. To przestrzeń, w któ-
rej tradycja miesza się z nowoczesnością, architektura  
z naturą, elegancja z prostotą.

Enklawa Białowieska jest ekologicznym kompleksem. 
Do budowy ośrodka wykorzystano naturalne materia-
ły i zastosowano energooszczędne technologie. Dzięki 
temu został zminimalizowany wpływ na środowisko 
naturalne.

Zapraszamy na turnusy Seniorów szukających aktyw-
nej formy wypoczynku, lubiących zajęcia sportowe, re- 
kreacyjne i kulturalne. Oferujemy zakwaterowanie w wy- 
godnych apartamentach w samej Puszczy Białowie-
skiej.

Pobyt w ramach oferty „Srebrna Enklawa” 
w Puszczy Białowieskiej obejmuje:
• zakwaterowanie: min. 4 noclegi dla jednej osoby 
 w apartamencie 1-, 2- lub 3-pokojowym,
• opiekę lekarza, konsultacje telefoniczne podczas 
 całego pobytu,
• aktywne zajęcia poranne,
• wycieczki na elektrycznych rowerach 
 (konieczna rezerwacja),
• warsztaty kulinarne,
• wycieczki tematyczne,
• bezpłatne wi-fi,
• bezpłatny bezpieczny parking. 

Skorzystaj z naszej oferty 

Dwór Bartnika w Narewce to komfortowy kom-
pleks wypoczynkowy zlokalizowany na skraju Puszczy 
Białowieskiej. Położony jest w malowniczym otocze-
niu, gdzie znajduje się dużo zieleni, taras restauracyj-
ny, wodospad, plac zabaw dla dzieci oraz altana. Dwór 
Bartnika dysponuje parkingiem dla samochodów oso-
bowych i autokarów. Dla bezpieczeństwa gości obiekt 
jest monitorowany, zamknięty dla osób z zewnątrz  
w godzinach nocnych. 24 pokoi gościnnych dla 65 osób, 
stylowa restauracja „Carska Komnata” na ok. 120 miejsc, 
Muzeum Pszczelarstwa oraz sala konferencyjna otwarte 
są przez cały rok. Zapraszamy do niezwykłego miej-
sca, w którym domowa atmosfera pozytywnie wpływa  
na samopoczucie, zdrowie i urodę.

W ramach pobytu oferujemy:
• noclegi w komfortowych pokojach,
• restaurację na miejscu,
• zwiedzanie muzeum i skansenu pszczelarstwa,
• przejażdżki pojazdem wolnobieżnym po Puszczy 
 i okolicy,
• warsztaty wyrobu świec woskowych oraz lepienia
 pierogów,
• uloterapię i apiterapię,
• „kasyno miodowe” czyli degustację miodów pitnych 

i naturalnych z nagrodami,
• wynajem rowerów zwykłych i elektrycznych.

Dwór Bartnika
ul. Hajnowska 2/1, 17-220 Narewka
☎ 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000
sapiolko@op.pl, sapiolko@wp.pl 
www.dworbartnika.pl
fb/Dwór Bartnika

Oferta pobytowa www.bialowieza.travel
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W ofercie:
1) domek do wynajęcia (8 miejsc noclegowych), w tym:
• dwa pokoje 4-osobowe z łazienkami,
• kuchnia z pełnym wyposażeniem,
• sauna z pokojem wypoczynkowym.
2) trzy pokoje 2-osobowe, każdy z łazienką i tarasem 
wypoczynkowym.

Dodatkowo oferujemy: rowery (12 szt.), narty biego-
we (12 par), czynny wypoczynek, ogniska, kuligi, re-
laks w saunie, zbiór runa leśnego, warsztaty kulinarne  
według tradycyjnych przepisów, w tym przyrządzania 
tradycyjnych podlaskich wędlin.

„Bukwica” Eugeniusz Wołkowycki
Zabłotczyzna 12, 17-220 Narewka
☎ 607 319 760, 572 429 167
bukwica@wp.pl, e.wolkowycki@wp.pl
www.bukwica.pl
fb/agroturystykabukwica

AgroTiszyna 
– Podróże na emeryturze!

Zapraszamy wszystkich Seniorów, Emerytów i Renci-
stów do aktywnego wypoczynku na pięknym Podlasiu. 
To tutaj można odpocząć wśród sielskich krajobrazów, 
degustując podlaskie smaki oraz poznając kulturę tego 
pięknego regionu.

Emerytura to najlepszy czas na podróże, w którym na-
reszcie spokojnie można zobaczyć najpiękniejsze za-
kątki naszego kraju. To również czas na naukę nowych 
rzeczy, które wydawały się wcześniej nieosiągalne. 

Drodzy seniorzy, macie nareszcie czas dla siebie! Poka-
żemy Wam ciekawe miejsca, wspaniałe podlaskie wsie, 
miejsca święte, folklor i naturę. Zobaczycie jak powsta-
ją rękodzieła oraz swojskie smakołyki: sery i miody.  
Wykorzystajcie drugą młodość na realizację własnych 
potrzeb i marzeń!

Wyżywienie:
• śniadania w formie serwowanego bufetu 
 z regionalnymi smakołykami,
• lunch lub pakiet wycieczkowy,
• trzydaniowe obiadokolacje.

Sport i rozrywka: 
• gimnastyka poranna,
• spacery nordic walking,
• wycieczki rowerowe,
• wieczorki taneczne,
• degustacje lokalnych nalewek i polskich win,
• możliwość korzystania z sauny i jacuzzi w minispa.

Enklawa Białowieska
Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka
☎ 22 814 34 43, 512 892 494
recepcja@apartamentywpuszczy.pl
www.apartamentywpuszczy.pl
fb/apartamentywpuszczy

Bukwica – kwatera agroturystyczna 
w Zabłotczyźnie

Bukwica to całoroczna kwatera agroturystyczna w Za- 
błotczyźnie, miejscowości położonej nad rzeką Na- 
rewką, w Puszczy Białowieskiej, niedaleko Zalewu Sie-
mianówka.
 
Na powitanie przy herbacie opowiem o ciekawych miej- 
scach w Puszczy. Podczas wspólnej eskapady rozróż-
nimy żubrówkę od zwykłej trawy, poznamy kwiaty  
i zioła Puszczy Białowieskiej. Jak szczęście dopisze, 
podejrzymy stado żubrów przy stogu siana. Poczęstuję 
swojskimi wyrobami mięsnymi czy pieczoną baraniną 
prosto z pieca chlebowego. Pod wiatą ogniskową ser-
wuję dania z żeliwnego kociołka, pieczone ziemniaki 
czy bliny z różnymi dodatkami. Oszklony taras zachęca 
do spożywania regionalnych śniadań czy też wieczor-
nego biesiadowania.

Oferta pobytowa www.bialowieza.travel



Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Słonecznik”

Zapraszamy do wypoczynku w kwaterze „Słonecznik” 
położonej w miejscowości Długi Bród – małej wsi na skra- 
ju Puszczy Białowieskiej.

Tradycyjne, drewniane domy, otwarci ludzie, wybru-
kowana ulica, krzyk żurawi, bocianie gniazdo, to główny 
charakter tej miejscowości. Pełna dzikich zakątków 
okolica doskonale nadaje się na spacery oraz wycieczki 
rowerowe.

Oferujemy drewniany domek z werandą oplecioną 
dzikim winem. W domku: salon z aneksem kuchen- 
nym i kominkiem, łazienka, WC oraz trzy pokoje: dwa  
na poddaszu (4- i 3-os.) i jeden na parterze (2-os.). 

Dom jest w pełni wyposażony: kuchenka gazowa, lo-
dówka, mikrofalówka, grill tradycyjny i elektryczny, 
wszystkie potrzebne naczynia kuchenne oraz leżaki. 
Do dyspozycji gości jest cała posesja wraz z miejscem 
ogniskowym oraz rozkładanym latem dużym basenem. 
Jest to tradycyjne wiejskie podwórko porośnięte tra-
wą, doskonałą do chodzenia na boso. W czasie letnich  
upałów w zacienionym salonie panuje przyjemny chło-
dek, a w każdej chwili możesz schłodzić się w basenie. 
Natomiast w chłodniejsze dni możesz zrelaksować się 
przy kominku. We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, 
a organizowane przez nie warsztaty są zawsze otwarte.
 
Możliwość wynajęcia domu tylko w całości.
Miejsce jest przyjazne dla seniorów:
• cisza, czyste powietrze, 
• wieś opleciona drogami i dróżkami jest doskonałym 

miejscem na krótkie i dłuższe spacery,
• gospodarze chętnie pokażą okolicę, szczególnie 

puszczę, opowiedzą o historii i tradycjach regionu,
• jest możliwość przyjazdu z psem, kotem,
• u okolicznych rolników można zaopatrzyć się w jaja, 

mleko, ser, suszone grzyby, świeże pierogi, itd.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Słonecznik”
Tamara Krajnik
Długi Bród 14a, 17-200 Hajnówka
☎ 785 632 873
tamara.krajnik@wp.pl
www.agrobialowieza.pl/slonecznik.html
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Pakiet obejmuje:
•  7 noclegów w pokoju o wybranym standardzie,
•  7 regionalnych obiadokolacji.

W ramach pobytu oferujemy:
• noclegi w przytulnych pokojach dwuosobowych,
• wyżywienie oparte na kuchni regionalnej,
• możliwość zakupu produktów ekologicznych 
 (jaja, twarogi, mleko) u zaprzyjaźnionych rolników,
• dostęp do wi-fi,
• ognisko z kiełbaskami i nalewką domowej roboty,
• wycieczkę z przewodnikiem-fotografem 
 – „Śladami podlaskich wsi”,
• zwiedzanie Białowieskiego Parku Narodowego 
 z licencjonowanym przewodnikiem,
• warsztaty wyplatania koszy ze słomy,
• warsztaty robienia twarogu w warunkach domowych,
• w odległości 9 km Miodosytnia Podlaska 
 – możliwość degustacji trunków miodowych,
• w odległości 18 km serowarnia – możliwość organi-

zacji warsztatów serowarskich oraz zakupu sera,
• możliwość wypożyczenia rowerów i kijków nordic walking,
• atrakcyjne trasy spacerowe i rowerowe,
• wspaniałe widoki i czyste powietrze,
• rodzinną atmosferę.

Dom na Starym Gościńcu „Tiszyna”
Rutka 23a, 17-204 Dubicze Cerkiewne
☎ 663 651 997, 667 982 668
info@tiszyna.pl, www.tiszyna.pl
fb/AgroTiszyna

Pensjonatek „Koral”
Historyczna brama na Wschód – skrzyżowanie kultur  
i dialektów – urocze cerkwie i kolorowe drewniane do- 
my tworzą niepowtarzalny klimat krainy, gdzie dwa razy  
w roku obchodzimy Wielkanoc i Boże Narodzenie. Kraj- 
obraz urozmaicony jest meandrującymi rzekami, zale-
wami i lasami, które dostarczą wielu możliwości spę-
dzenia czasu, np. grzybobranie, spacer.

Okolica stwarza idealne warunki do aktywnego wypo-
czynku. Skorzystaj z sieci pieszych i rowerowych szla-
ków turystycznych. Poznaj tajemnice dominującego  
w Dubiczach Cerkiewnych koloru niebieskiego space-
rując trasą questu „Śladami błękitu w Dubiczach”. Wy-
bierz się nad Zalew Bachmaty położony na rzece Or- 
lanka, tu znajduje się kąpielisko z wypożyczalnią sprzę-
tu wodnego – doskonałe miejsce na letni wypoczynek.
Zapraszamy do całorocznego domu z ogrodem, pokoi 
dwuosobowych, na zamówienie podajemy śniadania  
i obiadokolacje. Zapraszamy do kontaktu.

Pensjonatek „Koral”
ul. Parkowa 1, 17-204 Dubicze Cerkiewne
☎ 601 258 327, 85 685 21 50
bozenakoral@onet.pl
www.koral-dubicze.webd.pl

Oferta pobytowa
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Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN
Obiektem, od którego proponujemy rozpocząć wizy-
tę w Białowieskim Parku Narodowym, jest parkowe 
muzeum. W ciekawy sposób zapozna Cię z przyrodą  
i historią Puszczy Białowieskiej oraz działalnością czło- 
wieka na tym terenie. Eksponowane są w nim najbar-
dziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne: 
grąd, ols, łęg, bór, borealna świerczyna bagienna. 
Zaprezentowane jest życie podziemne w lesie, bez-
kręgowce, ssaki kopytne i drapieżne oraz ptaki. Pozo-
stałe dioramy przybliżają świat zwierząt związanych  
ze środowiskiem wodnym, rolę martwego drewna  
w lesie i bogactwo grzybów. W części historycznej za-
poznasz się z pracą bartnika, sianożęciami, przerobem 
drewna na terpentynę i węgiel drzewny oraz funkcją 
wąskotorowych kolejek leśnych. Ukształtowanie pod-
łogi, przyciemnione światła, efekty dnia i nocy, odgłosy 
Puszczy sprawią, że poczujemy się jak w środku lasu.

Muzeum organizuje również interesujące wystawy cza-
sowe.

Informacje praktyczne: Muzeum czynne jest: w se-
zonie (od połowy kwietnia do połowy października)  
– od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-16:30, 
a w niedzielę do 17:00; poza sezonem – od wtorku  
do niedzieli w godzinach 9:00-16:00. Ekspozycję sta-
łą w Muzeum można zwiedzać w grupach zorgani- 
zowanych (konieczność wcześniejszej rezerwacji) lub  
w grupach złożonych z turystów indywidualnych,  
z przewodnikiem lub z audio-przewodnikiem. Obowią-
zują limity osób w grupach zwiedzających wystawę 
stałą w odstępach około kwadransa – prosimy o wcze-
śniejsze zapoznanie się z aktualnymi informacjami  
na stronie internetowej Parku. Muzeum w pełni otwarte 
jest na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Czas zwiedzania: 1 godzina

Odkryj region 
Puszczy Białowieskiej

Białowieski Park Narodowy 
i jego turystyczne obiekty

Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowa-
ny fragment Puszczy Białowieskiej, który ocalał przed 
presją człowieka. Park zajmuje powierzchnię 10 517 ha, 
co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. 
Symbolem Parku jest żubr – największy ssak Europy. 

Obszar leśny Parku tworzy mozaika przeplatających 
się ze sobą różnych typów lasu. Zobaczysz tu mrocz-
ne bory i przebogate grądy, w których do majestatycz- 
nych rozmiarów dorastają dęby, lipy, jesiony… Malow- 
niczością zachwycą Cię trudnodostępne olsy i przy-
rzeczne łęgi.

Każda pora roku jest odpowiednia, by tu przyjechać. 
Wiosną przywita Cię gwar ptaków uwijających się przy 
budowie gniazd. Latem dostrzeżesz wielobarwność 
kwitnących roślin na śródleśnych polanach i łąkach 
oraz różnorodność zawieszonych nad nimi gatunków 
motyli, chrząszczy, błonkówek… Poranne mgły po- 
przetykane promieniami słońca i odgłosy jeleni pod-
czas rykowiska – to niezapomniane wrażenia z je- 
siennego pobytu. Uspakajająca cisza przerywana tylko  
z rzadka wieczornym wyciem wilków i pohukiwaniem 
sów oraz pięknie ośnieżone puszczańskie drzewa za-
chęcają do przyjechania tu zimową porą.
 
Jesteśmy przekonani, że przyroda Białowieskiego Par-
ku Narodowego dostarczy Ci wielu niezapomnianych 
wrażeń. Zapraszamy!

Oferta zwiedzania www.bialowieza.travel
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formy obserwacyjnej usytuowanej na skraju lasu lub 
łąki. W głównej części ostoi zlokalizowane są brogi  
z sianem. Karma ta przyciąga w zimie żubry i inne zwie-
rzęta, umożliwiając ich obserwację w stanie wolnym.

Północna część BPN w szeroki sposób udostępniona 
jest dla turystyki pieszej i rowerowej, a zimą narciar-
skiej. Ponad 25 km szlaków pieszych i 14 km szlaków 
rowerowych przebiega przez najciekawsze fragmenty 
tej części Parku. Liczne obiekty – drewniane kładki, 
punkty widokowe, tablice informacyjne ułatwiają zwie-
dzanie i poznawanie przyrody.

SZLAKI PIESZE
• „Szlak Wokół Uroczyska Głuszec” 
 – kolor czerwony, dł. 5,5 km 
• „Wilczy szlak” – kolor zielony, dł. 11,5 km
• „Carska Tropina” – kolor czarny, dł. 4 km
• „Tropem Żubra” – kolor żółty, dł. 20 km, 
 przez teren BPN na odcinku ok. 3,5 km

SZLAKI ROWEROWE
• Zielony (dłuższy – łącznie 36 km: 7 km z Narewki 

do BPN, 12 km po terenie Parku, 17 km z powrotem 
do Narewki)

• Czarny (krótszy – łącznie 18 km: 7 km z Narewki  
do BPN, 2 km po terenie Parku, 9 km z powrotem  
do Narewki)

Informacje praktyczne: turyści indywidualni po pół-
nocnej części BPN mogą poruszać się bez przewodni- 
ka. Grupy zorganizowane, liczące ponad 20 osób, mu-
szą mieć przewodnika licencjonowanego przez BPN. 
Kontakty do przewodników z licencją BPN znajdziesz  
na str. 34. 

Czas zwiedzania: w zależności od trasy i tempa wę-
drówki – od 2 do 8 godzin

Rezerwat Pokazowy Żubrów
Kto przemierzając szlaki Puszczy Białowieskiej nie miał 
szczęścia spotkać żubra, może go zobaczyć w Rezer- 
wacie Pokazowym Żubrów. Prezentowana jest w nim  
grupa żubrów, złożona z dorosłego samca, kilku żub- 
rzyc oraz ich potomstwa. W zagrodach, w warunkach 
zbliżonych do naturalnych, żyją również łosie, jelenie, 
sarny i dziki. Atrakcję stanowi także możliwość zoba-
czenia wilka i rysia. W rezerwacie prezentowana jest 
również grupa koników typu tarpana, złożona z ogiera, 
kilku klaczy i młodych. Uzupełnieniem eksponowa- 
nych gatunków ssaków są żubronie – krzyżówki (hy-
brydy) żubra z bydłem domowym oraz żbik.

Rezerwat Pokazowy Żubrów położony jest przy szo-
sie Hajnówka-Białowieża, ok. 3 km przed Białowieżą. 
Dodatkową atrakcją Rezerwatu Pokazowego Żubrów  
jest pawilon edukacyjny, w którym prezentowana jest 
historia żubrów oraz biologia tego arcyciekawego ga-
tunku. Organizowane są tutaj także wystawy czasowe.

Informacje praktyczne: Rezerwat czynny jest codzien- 
nie. W sezonie (od połowy kwietnia do połowy paź-
dziernika) w godzinach 9:00-17:00, poza sezonem, 
oprócz poniedziałków, w godzinach 9:00-16:00. 

Czas zwiedzania: około 1,5 godziny

Północno-zachodnia część 
Obrębu Ochronnego Rezerwat 
(dawny Obręb Ochronny Hwoźna)

Leśny obszar Białowieskiego Parku Narodowego nie-
objęty ścisłą ochroną przyrody, to idealne miejsce  
na piesze i rowerowe wędrówki. Tutejsze lasy w wie-
lu miejscach zachowały naturalny charakter. Dotyczy  
to w szczególności obszarów leśnych na terenie uro-
czysk – Głuszec i Wilczy Szlak. Od 1979 roku uroczy-
ska te były objęte ochroną jako rezerwaty przyrody,  
a po powiększeniu Parku w 1996 roku znalazły się  
w jego granicach. Aby turyści bezpiecznie mogli ob-
serwować dzikie zwierzęta, w tym również żubry, na te- 
renie tej części Parku urządzono dwie ostoje żubrów: 
„Kosy Most” i „Czoło”. Każda z nich składa się z plat-
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Najstarsza, południowo-wschodnia 
część Obrębu Ochronnego Rezerwat 
(dawny Rezerwat Ścisły)
Najcenniejszym obiektem przyrodniczym BPN jest ob-
szar objęty ochroną ścisłą, położony w widłach rzek: 
Narewki i Hwoźnej. Część tego obszaru wchodziła  
w skład powołanego w 1921 r. leśnictwa „Rezerwat”, 
będącego zalążkiem obecnego Parku. Obszar ochrony 
ścisłej, znany pod historyczną nazwą „Rezerwat Ści-
sły”, porasta las, który nie został posadzony przez czło-
wieka i rośnie praktycznie bez jego ingerencji. Turysta 
ma szansę zobaczenia w nim całego cyklu życiowego 
drzewa: od siewki po drzewa obumarłe. Szczególną 
uwagę odwiedzających zwraca typowa dla lasów na-
turalnych duża ilość martwych drzew: stojące suche  
pnie, złomy, wykroty. Właśnie dzięki nim występują 
tu najrzadsze gatunki grzybów i zwierząt. Wiele żyją-
cych na tym obszarze gatunków to relikty lasów pier-
wotnych. Na skutek znacznego przekształcenia przez 
człowieka większości obszarów leśnych Europy, wiele  
z nich musiało ustąpić ze swoich naturalnych stano-
wisk. Tu wciąż mają schronienie. Obszar ochrony ści-
słej to także wspaniałe miejsce obserwacji naturalnych 
procesów przyrodniczych.

Informacje praktyczne: Mimo najwyższej formy ochro- 
ny, w obszarze ochrony ścisłej BPN dostępna jest dla 
turystów trasa „Do Dębu Jagiełły” długości 4 kilome-
trów, nieoznakowana w terenie. Poruszać się po niej 
można wyłącznie z licencjonowanym przez BPN prze-
wodnikiem, w grupie do 12 osób (w okresie epidemii  
COVID-19 limit ten został zmniejszony). Kontakty  
do przewodników z licencją BPN znajdziesz na str. 34. 

Czas zwiedzania: 4 godziny
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Park Pałacowy w Białowieży
Park Pałacowy założony został pod koniec XIX wieku, 
wokół myśliwskiej rezydencji carów Rosji. Głównym 
obiektem tej rezydencji był pałac, który spłonął w 1944 
roku. Ocalała jedynie jedna z bram wjazdowych do pa- 
łacu – tak zwana brama kuchenna. Do dziś zachował 
się także towarzyszący pałacowi zespół budynków. 
Park o powierzchni około 50 hektarów, zaprojektowa-
ny został w stylu angielskim przez znanego planistę  
– Waleriana Kronenberga. Na terenie Parku Pałacowe- 
go znajduje się najstarszy budynek w Białowieży – pięk- 
ny drewniany dworek z 1845 roku. 

Nieopodal, na grobli pomiędzy parkowymi stawami, 
znajduje się natomiast najstarszy zabytek w Białowie-
ży – obelisk z piaskowca upamiętniający polowanie  
Augusta III Sasa w 1752 roku. Na wzgórzu pałacowym 
podziwiać można również malowniczą grupę dębów, 
liczących dziś około 300 lat. Park Pałacowy chronio-
ny jest jako zabytkowe założenie parkowe. To urokliwe 
miejsce spacerowe, gdzie klimat dawnych czasów prze-
plata się dziś z nastrojową rekreacją.

Informacje praktyczne: Na terenie Parku Pałacowego 
znajduje się siedziba Dyrekcji BPN oraz Muzeum Przy-
rodniczo-leśne. W wielu miejscach parku dostępne  
są ławeczki oraz uatrakcyjniające zwiedzanie tablice 
informacyjne. 

Czas zwiedzania: 1 godzina
 
Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
☎/fax 85 682 97 00 
bpn@bpn.com.pl
www.bpn.com.pl
fb/bialowieskipn

Informacja Turystyczna
☎ 85 681 29 01
info@bpn.com.pl
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Białowieskie Drezyny
Przeżyj niesamowitą przygodę jadąc drezyną napę-
dzaną siłą mięśni uczestników wycieczki. Weź udział  
w fascynującej przejażdżce po najciekawszych miej-
scach Puszczy Białowieskiej! Ta niecodzienna atrak-
cja umożliwia zwiedzenie Puszczy Białowieskiej jedną  
z trzech tras o różnej długości.

Po drodze czekają Cię takie atrakcje, jak tajemnicze 
Miejsce Mocy, malownicze obrzeża Białowieży, a jeśli 
dopisze Ci trochę szczęścia, spotkasz leśne zwierzęta.  
Dla amatorów mocniejszych wrażeń przygotowano 
nocną wyprawę drezyną oraz przejazdy po puszczy  
w trakcie rykowiska!

Warto wiedzieć!
• rezerwacje są możliwe przez Internet (bialowieskie 

-drezyny.com/rezerwacja/) lub telefonicznie,
• rzeczywisty czas przejazdu zależy od uczestników 

wyprawy,
• miejsce startu znajduje się przy ulicy 
 Stacja Towarowa – przejazd kolejowy,
• wraz z grupą jedzie Dowódca Drezyny,
• przy dłuższych przejazdach warto zabrać ze sobą 

prowiant i ubrania z zamykanymi kieszeniami, aby 
nie zgubić ich zawartości,

• oferta sezonowa według rozkładu dostępnego  
na stronie internetowej: bialowieskie-drezyny.com

 
Białowieskie Drezyny
Stacja Towarowa – przejazd kolejowy
17-230 Białowieża
☎ 783 002 927
info@bialowieskie-drezyny.com
bialowieskie-drezyny.com
fb/BialowieskieDrezyny

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku  
Narodowego im prof. J.J. Karpińskiego – pierwszego  
dyrektora Białowieskiego Parku, popularyzatora wie-
dzy o Puszczy i inicjatora edukacji, prowadzi działal- 
ność w odremontowanym zabytkowym budynku – Dwor- 
ku Gubernatora z 1845 roku. Dzięki swej lokalizacji 
Dworek jest uwieczniany na fotografiach, jak też sta-
nowi temat wielu prac artystów i malarzy. W Ośrodku 
odbywają się zajęcia, warsztaty i imprezy edukacyjne 
skierowane do szerokiego grona odbiorców z okolic 
Białowieskiego Parku Narodowego, jak też najdalszych 
zakątków Polski i świata. Rocznie z różnorodnej oferty  
edukacyjnej korzysta kilka tysięcy osób.

Informacje praktyczne: Zainteresowanych zaprasza-
my na różnorodne aktywności edukacyjne: wykłady 
tematyczne z prezentacją multimedialną oraz warsz- 
taty realizowane w terenie i w obiektach BPN. Dotyczą 
walorów przyrodniczo-kulturowych Puszczy Białowie- 
skiej oraz wielkiej różnorodności biologicznej Biało-
wieskiego Parku Narodowego i całej Puszczy Biało-
wieskiej.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
☎ 85 682 97 33, 85 682 97 00
bpn@bpn.com.pl, www.bpn.com.pl
fb/bialowieskipn
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Tydzień w Puszczy Białowieskiej  
– atrakcyjne wycieczki z Biurem 
Podróży Junior

   
Zajęcia warsztatowe w „Bobrowej Zagrodzie” w Sie- 
mianówce – przybliżymy Ci cały proces powstawania 
chleba „od ziarenka do bochenka” oraz zaprezentuje-
my typowe zajęcia, które wykonywano kiedyś na wsi. 
Po pokazie będziesz mógł sam pod okiem instruktora 
sprawdzić swoje umiejętności, a na koniec spróbować 
wykonanych wyrobów. Po zajęciach można odpocząć 
na plaży na Starym Dworze lub Rudni.

Spływ kajakowy rzeką Narewką i Narwią ze zwie-
dzaniem skitu w Odrynkach – Narewka i Narew  
to piękne meandrujące rzeki płynące wśród lasów  
i łąk regionu Puszczy Białowieskiej. Spływ zaczyna-
my w Narewce a kończymy w Odrynkach – trasa liczy  
ok. 22 km. Na zakończenie spływu istnieje możliwość 
odwiedzenia pustelni zbudowanej w stylu grodu ob- 
ronnego. Orientacyjny czas spływu to ok. 6 godzin.

Wycieczka kładką „Żebra Żubra” do Rezerwatu Po-
kazowego Żubrów i na Szlak Dębów Królewskich. 
Kładka „Żebra Żubra” to jedna z ciekawszych tras tury-
stycznych w Puszczy Białowieskiej. Prowadzi z okolic 
Białowieży przez olsy do Rezerwatu Pokazowego Żub-
rów. Można ją pokonać na kilka sposobów. Nasza oferta 
to spacer z przewodnikiem oraz systemem audioguide. 
Czas ok. 5h.

Wycieczka do „Krainy Otwartych Okiennic” – od-
wiedzimy: Narew – miasteczko, które zachowało swój 
przedwojenny charakter; wsie na szlaku „Krainy Otwar-
tych Okiennic”, w których zachowało się dużo drewnia-
nych domów z oryginalnymi okiennicami i ciekawymi 
zdobieniami; sanktuarium prawosławne Matki Boskiej 
w Puchłach, które przed wojną było bardziej znane  
niż obecnie sanktuarium na Grabarce, a także unikalną 
pustelnię prawosławnego mnicha w Odrynkach.

Wycieczka autokarowa do północnej części Pusz-
czy Białowieskiej – Puszcza Białowieska to nie tyl-
ko Białowieża, ale również inne ciekawe miejsca: Haj- 
nówka – przystanek na trasie do Puszczy Białowie-
skiej, Narewka, która ma podobną lokalizację jak Bia-
łowieża, zbiornik wodny Siemianówka – największy 
akwen wodny w okolicy oraz Obręb Ochronny Rezer-
wat, najmniej poznany obszar Puszczy Białowieskiej, 
gdzie można spotkać na wolności wilka.

„Puszcza dla Seniora” 
– zwiedzanie z przewodnikiem 

Zapraszam do wspólnego odkrywania uroków Puszczy 
Białowieskiej. To idealne miejsce na wypoczynek dla Se-
niora – unikalna przyroda, wielokulturowy klimat, piękna 
architektura, cisza i spokój. W najstarszym lesie Europy 
odkryjesz rytm przyrody. Poczujesz, że czas tu płynie 
nieco wolniej. W idealnej harmonii żyją zwierzęta, ro-
śliny i ludzie – to będzie wyjątkowy czas. Zabiorę Cię  
na wyprawę w głąb Puszczy, podczas której zobaczysz 
jak natura radzi sobie bez ingerencji człowieka. Posłu-
chamy o czym szumią prastare drzewa, a może spot- 
kamy króla puszczy – żubra? Opowiem Ci nasze legen-
dy, przybliżę tradycje i obrzędy, pokażę malowniczą 
okolicę, nasze piękne drewniane domy, zabytkowe cer-
kwie i kościoły. Chętnie podzielę się z Tobą moją miło-
ścią do Puszczy i postaram się, byś poczuł magię Pod-
lasia – wyjątkowego miejsca gdzie spotkały się kultury 
Wschodu i Zachodu. Seniorze, jeśli szukasz ciekawego 
miejsca do spędzenia czasu – w Puszczy Białowieskiej  
z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

„Białowieskie Knieje” 
Wioletta Bondaruk
☎ 515 982 956
bialowieskieknieje@gmail.com
www.bialowieskieknieje.pl
fb/bialowieskieknieje

Spacery przyrodnicze 
z przewodnikiem

Daj się porwać na długi spacer i odkryj unikalne piękno 
Puszczy Białowieskiej: zapraszam Cię do doświadcze-
nia pierwotnej natury, która zapada głęboko w serce!  
Chętnie podzielę się z Tobą moim zamiłowaniem  
do dzikiej przyrody i zdradzę Ci, gdzie można spotkać 
żubra w jego naturalnym środowisku. Podczas wypra-
wy będziemy szukać zwierząt i rozróżniać głosy pta-
ków, obejrzymy wiekowe drzewa-olbrzymy nie posa-
dzone ręką człowieka, a także nauczę Cię rozpoznawać 
rośliny lecznicze. A może jesteś ciekaw tajemnic, jakie 
skrywa Puszcza Białowieska odwiedzana nocą? 

Firma Zin, Nina Zin
☎ 721 591 353
ninazin@op.pl
www.sites.google.com/site/firmazin
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polega w dużej mierze na nasłuchiwaniu odgłosów przy-
rody. Użycie noktowizorów umożliwia zobaczenie nasłu-
chiwanych przez nas zwierząt. Może to być żubr, jeleń, 
dzik, lis, kuna czy bóbr, a może puszczyk czy sóweczka  
– tego do końca nie wiemy. Jest to niespodzianka pusz-
czy nocą... Może okazać się, że wiatr lub nawet desz- 
czyk jest naszym sprzymierzeńcem, gdyż zagłusza na-
sze kroki. Wyprawa trwa 4 godziny i jest dla maksy- 
malnie 4 osób. 

Puszcza Białowieska o zmierzchu – wycieczka pie-
szo-samochodowa do zagospodarowanej części Pusz-
czy Białowieskiej na spotkanie z przyrodą. Wyprawa 
rozpoczyna się około 3 godz. przed zachodem słoń- 
ca, kiedy większe zwierzęta czy nocne ptaki zaczynają  

być bardziej aktywne. Wycieczka trwa 4 godziny. Gru-
py maksymalnie 8-osobowe. 

„Śladami Profesor Simony Kossak” Puszcza nieznana 
rowerem – wycieczka rowerowa po pięknych zakąt-
kach Puszczy Białowieskiej, w czasie której można po-
znać wiele interesujących informacji na temat jej flo- 
ry, fauny i historii. Czas – 4 godziny, ok. 18 km. Wyjazdy  
w grupach maksymalnie 12-osobowych. Należy posia-
dać własny lub wypożyczony rower.

„Trasa do Dębu Jagiełły” w dawnym Rezerwacie  
Ścisłym dla dociekliwych – podczas wędrówki kon-
centrujemy się na przyrodzie, z uwzględnieniem świata 
roślin, zwierząt i grzybów. Mamy okazję zobaczyć resztki 
powalonego przez wichurę w 1974 roku Dębu Jagiełły. 
Wyjścia organizowane są codziennie o różnych godzi-
nach. Pierwsza możliwa godzina startu to pół godziny  
przed wschodem słońca, a ostatnie wyjście najpóźniej  
na 4 godziny przed jego zachodem! Istnieje możliwość 
indywidualnego zamówienia tej wycieczki ze specja- 
listą biologiem lub ornitologiem. 4 godziny, 7,5 km, gru- 
py maksymalnie 12-osobowe.

Dawny Rezerwat Ścisły dla każdego – Najkrótsza 
piesza wycieczka edukacyjna. Dla turystów mających 
problemy z dłuższym chodzeniem i dysponujących au-
tem z wolnym miejscem dla przewodnika, jest możliwe 
skrócenie dystansu. Wyjścia codziennie o różnych go-
dzinach. Pierwsza możliwa godzina startu to 8.00 rano 

Wycieczka autokarowa z Białowieży na Kosy Most 
do Parku Przyrodniczego w Gruszkach – Kosy Most 
to miejsce położone na terenie Białowieskiego Par-
ku Narodowego w dolinie rzeki Narewki. Z parkingu 
przejdziemy urokliwą Carską Tropiną, z platformy wi-
dokowej ujrzymy przyrodę doliny Narewki. W Parku 
Przyrodniczym w Gruszkach zobaczymy zegar słonecz- 
ny, Miejsce Mocy, Lasowida, Alejkę Unii Europejskiej, 
barć na drzewie, skupisko starych dębów na Dwornym  
Grądku. Zrobimy zdjęcie z Mają i Guciem oraz dowie-
my się o życiu pszczół. Spojrzymy na dolinę Narewki  
z platformy widokowej. Czas trwania wycieczki – 4 go-
dziny. Na zakończenie proponujemy obiad lub biesiadę 
przy ognisku.

Wycieczka: Poznajemy Białowieżę „Białowieskim 
Ekspresem” – Proponujemy poznanie Białowieży i naj- 
bliższej okolicy pojazdem stylizowanym na zabytkową 
ciuchcię. W trakcie przejażdżki usłyszysz ciekawe opo-
wieści związane z tym terenem.

Szczegółowe informacje na stronie: 
www.junior.bialystok.pl

Biuro Podróży „JUNIOR” s.c.
ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok
☎ 85 741 57 20, 602 470 422, 791 792 044
biuro@junior.bialystok.pl
www.junior.bialystok.pl
fb.me/Junior.Biuro.Podrozy

Natura(lnie) z pierwszej ręki! 
– wędrówki przyrodnicze z PTTK

„Żubranek” – spotkaj króla puszczy – wyprawa jest 
przeznaczona dla osób, które chcą zobaczyć zwierzęta 
w ich naturalnym środowisku. Eskapada rozpoczyna 
się 1-1,5 godziny przed wschodem słońca. Do przejścia 
jest w kilku etapach, od kilku do kilkunastu kilomet- 
rów. Wycieczki organizowane są w grupach maksymal-
nie 8-osobowych. Czas trwania to około 6 godzin.

„Żubranocka” – wyprawa z noktowizorami – pod-
czas tej wyprawy mamy szansę na spotkanie dużych, 
jak i małych mieszkańców Puszczy nocą. Obserwacja 
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- ostatnie wyjście jest możliwe najpóźniej na 3 godziny 
przed zachodem słońca! Czas 3 godziny, 4,5 km. Grupy 
maksymalnie 12-osobowe.

„Białowieża w pigułce” – spacerkiem po puszczań-
skiej stolicy – spacer uliczkami i zaułkami Białowieży. 
Podczas wędrówki koncentrujemy się na odwiedzanych 
miejscach, ciekawostkach z historii Białowieży, moza-
ice kulturowej i religijnej. Przejście trasy 3 km łącznie 
z przystankami przy najciekawszych miejscach zajmie 
nam około 3 godziny. Grupy maksymalnie 15 osób. 

Uwaga! W okresie pandemii limit osób w grupach może 
być zmniejszony. Szczegółowe informacje na stronie: 
www.pttk.bialowieza.pl 

PTTK Oddział im J. J. Karpińskiego w Białowieży
ul. Kolejowa 17, 17-230 Białowieża
☎ 85 681 22 95, 85 681 26 24
pttk@pttk.bialowieza.pl
www.pttk.bialowieza.pl
fb/pttk.bialowieza

Chatka Baby Jagi
Baba Jaga niejedno ma imię. Jedni nazywają ją teściową, 
a jeszcze inni żoną. Straszy nie tylko dzieci, ale również  
i dorosłych. Oferujemy Wam specjalną wersję przedsta-
wienia dla dorosłych. Tylko tak możecie poznać prawdę 
o kobietach. Dowiecie się, gdzie mieszkają czarownice  

i czym potrafią oczarować. Skąd się biorą latające mio-
tły i czy to dzieci są ulubionym smakołykiem. Mamy 
urządzenie do sprawdzania, kto nadaje się do pie-
ca oraz jak odkryć w sobie prawdziwe oblicze wiedź-
my. Przeniesiemy Was w krainę, w której znów choć  
na chwilę będziecie mogli zostać dziećmi. Przewrotna 
historia pełna zwrotów akcji czeka na Was!

Warto wiedzieć!
• oferta sezonowa: lipiec i sierpień – codziennie 
 w godz. 12:00-18:00; maj, czerwiec, wrzesień  

– w soboty i niedziele w godz. 12:00-18:00; 
• w przypadku grup zorganizowanych konieczna tele-

foniczna rezerwacja, możliwość organizacji ogniska, 
warsztatów piernikowych i imprez okolicznościo-
wych.

Chatka Baby Jagi
Orzeszkowo – Sosnówka 98a
☎ 600 493 666
papek895@wp.pl 
www.chatkababyjagi.pl
fb/chatkababyjagi

Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa
Na nietuzinkowe warsztaty zapraszamy do Muzeum 
Kowalstwa i Ślusarstwa! Wizyta w kuźni to doskonała 
okazja do zapoznania się z wyrobami kowalskimi oraz 
narzędziami, którymi posługuje się kowal. 

Podczas wizyty pokażemy Ci proces wytopu żelaza, 
będziesz mógł także samodzielnie wykuć podkowę 
– gwarantujemy, że nie będziesz się nudzić! Wizyta 
w kuźni to też niecodzienna lekcja historii okraszona 
szczyptą humoru sympatycznego gospodarza. 

Poczuj ducha czterech pokoleń kowali, które tu praco-
wały. Rozsiądź się w starej szkolnej ławie i wysłuchaj 
muzealnej lekcji prowadzonej przez niezastąpionego 
pana Stanisława. Jeśli tylko będziesz mieć ochotę, mo-
żesz zrobić notatki za pomocą gęsiego pióra! W Mu-
zeum udało się zgromadzić dużą liczbę eksponatów, 
wiernie oddających ducha minionych lat. Kolekcja na-
rzędzi kowalskich jest ciągle wzbogacana.

Warto wiedzieć:
• w przypadku grup zorganizowanych konieczna tele-

foniczna rezerwacja,
• zajęcia wraz z pokazem kucia żelaza w kuźni XIX w. 

trwają ok. 1,5 do 2 godzin.

Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa
ul. Lipowa 1, 17-200 Hajnówka
☎ 85 682 25 64, 601 073 775
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Hajnówka
Hajnówka – miasto ulokowane na skraju Puszczy Bia-
łowieskiej – zawsze przyjaźnie wita każdego Gościa. 
Ze względu na swoją specyfikę – Hajnówka pełna 
jest duchowości i witalności płynących z kultury oraz 
przyrody. Zaproszenie płynie także z wnętrza świątyń  
– to chóralne śpiewy podczas nabożeństw w cerkwi,  
a także koncerty organowe w kościele każą się zatrzy-
mać. W centrum miasta, na skwerku im. dr Wasilew-
skiego, stoi pomnik żubra. W tym miejscu swój po-
czątek bierze wiele szlaków turystycznych – pieszych 
i rowerowych. Jedne poprowadzą Cię w dzikie ostępy 
Puszczy Białowieskiej, inne pokażą bogactwo lokalnej 
architektury drewnianej, prowadząc przez wyjątkowo 
urokliwe wsie. Nieopodal skweru znajduje się park miej-
ski. W sezonie letnim w tutejszym amfiteatrze odbywa 
się wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych.

Jeśli interesuje Cię kultura pogranicza koniecznie od-
wiedź Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej. Prezen-
tuje on historię, tradycje i bogactwo kulturowe Podlasia 
zamieszkałego przez białoruską mniejszość narodową. 

Warto odwiedzić też Park Miniatur Zabytków Podla-
sia, w którym zobaczyć można charakterystyczną dla 
regionu kolorową architekturę drewnianą, obiekty 
sakralne, pałace oraz  rekonstrukcje nieistniejących 
już budowli. Miniatury zostały wykonane w skali  
1:25. 

Na skraju miasta, tuż przy drodze do Białowieży, po-
łożona jest początkowa stacja wąskotorowej kolejki tury-
stycznej. Kolejka kursuje od maja do końca września. 
Podróż kolejką pozwala podziwiać otaczającą naturę  
i chłonąć niesamowite zapachy i niepowtarzalne uroki 
Puszczy Białowieskiej. Przy odrobinie szczęścia, wśród 
gęstwin puszczy, może dostrzeżesz żubra, jelenia czy 
sarnę.

Odwiedź koniecznie!
Białowieża
Białowieża to turystyczna wieś będąca sercem Pusz-
czy Białowieskiej. Jest siedzibą gminy Białowieża oraz 
Białowieskiego Parku Narodowego, tu także znajdują 
się liczne ośrodki naukowo-badawcze.

Poznaj Białowieżę podczas wyprawy questowej szla-
kiem „Dawnych białowieskich zawodów”. Szlak rozpo-
czyna się przy budynku Urzędu Gminy. Podczas wy-
prawy poznasz dawne „leśne zawody”, mi.in. dowiesz 
się czym zajmowali się osocznicy, bartnicy i rudnicy. 

Ulotka questowa do pobrania 
https://bialowieza.travel/zobacz-koniecznie/questy
A jeśli spodoba Ci się taka forma spędzania czasu za-
praszamy na pozostałe wyprawy questowe.

Lubisz obserwować przyrodę? Znamy doskonałe miej-
sce, którym jest wieża widokowa położona nad rzeką 
Narewką, w okolicy ul. Parkowej. Są tu także przygo-
towane do odpoczynku leżaki i ławki oraz stół do gier 
planszowych. Stąd wybierz się na spacer deptakiem 
wzdłuż rzeki prowadzącym do Parku Pałacowego.  
Na trasie znajduje się amfiteatr, obiekty gastronomicz-
ne oraz obiekty usługowe oferujące usługi turystycz- 
ne, wypożyczalnie sprzętu, itp. Z myślą o zwiedzających  
na dwóch kółkach przy parkingu utworzono Miej- 

sce Obsługi Rowerzystów wyposażone w stojaki, wiaty  
i ławki.

Na miłośników nordic walking czeka ponad 30 km zna- 
komitych i czytelnie oznakowanych tras. Wejście na tra- 
sy zlokalizowano na wschodnich krańcach Białowieży 
– na parkingu leśnym przy ul. Stoczek. Trasy prowa-
dzą leśnymi duktami i drogami Puszczy Białowieskiej  
do granic Białowieskiego Parku Narodowego. Szlaki  
krzyżują się, co umożliwia dowolne wydłużanie lub 
skracanie trasy.

Urząd Gminy Białowieża
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
☎ 85 681 24 87
sekretariat@ug.bialowieza.pl
www.gmina.bialowieza.pl
fb/GminaBialowieza

Pozostałe atrakcje
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Narewka
Będąc w Narewce zajrzyj do Galerii im. Tamary Soło-
niewicz prezentującej malarstwo, fotografię, rzeźbę 
oraz rękodzieło lokalnych artystów oraz do położonej 
nieopodal XIX-wiecznej cerkwi pw. Świętego Mikołaja.  
Poznaj historię żydowskiej Narewki spacerując ulicami 
Mickiewicza i Ogrodową tworzącymi zabytkowy uk- 
ład ulic z XVIII w. Dawne nazwy ulic pochodziły m.in.  
od zawodów wykonywanych przez Żydów, np. ulica Gar- 
barska – dzisiejsza Nadrzeczna. Pozostałością po spo-
łeczności żydowskiej w Narewce jest kirkut położo-
ny kilkaset metrów za miejscowością, na niewielkim 
wzniesieniu po lewej stronie drogi na Olchówkę. Znaj-
duje się tu ok. 150 macew, w większości kamiennych, 
wśród których uwagę zwraca płyta nagrobna z labra-
dorytu, rzadkiego kamienia, pochodzącego z Kaukazu.

W miejscowości znajduje się stanica kajakowa skąd  
popłyniesz kajakiem, malowniczą i spokojną rzeką Na-
rewka. Do dyspozycji jest również turystyczna baza 
noclegowa, na terenie której znajduje się parking,  
miejsce na ustawienie przyczepy campingowej, pole 
namiotowe i wiata ogniskowa. Zimą możesz tu także 
skorzystać ze skuterów śnieżnych.

Wybierz się na rowerową wycieczkę przez przypusz-
czańskie wsie z drewnianą zabudową: Babia Góra, 
Nowe Masiewo, Stare Masiewo, Olchówka, Guszcze-
wina, Gruszki, aż dotrzesz do północnej części gminy,  

nad zbiornik wodny Siemianówka. W miejscowości Kru- 
hlik zaczyna się ścieżka edukacyjna „Ptaki Zbiorni-
ka Siemianówka” (dł. 4,5 km) i kończy się przy punk-
cie widokowym Maruszka. Po drodze ustawiono kilka  
wież widokowych. Dolina Narwi to jedna z najważniej-
szych ostoi ptaków północno-wschodniej Polski i jeden  
z ciekawszych przystanków podczas ptasich wędró-
wek. Stwierdzono tu występowanie aż około 280 ga-
tunków ptaków, z tego 26 z nich to gatunki wymienio- 
ne w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Urząd Gminy Narewka
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka 
☎ 85 682 98 80
sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
www.narewka.pl
fb/gmina.narewka

Niedaleko Hajnówki, wśród lasów Puszczy Białowie-
skiej leży uroczysko Krynoczka. Znajduje się tu nie-
wielka cerkiewka oraz cudowne źródełko. Dla wier- 
nych cerkwi prawosławnej woda ze źródełka posiada 
uzdrawiającą moc. O aspekcie kulturowym i religijnym 
można przeczytać na tablicy przy uroczysku, nato- 
miast quest opowie o otoczeniu przyrodniczym Kry-
noczki.

Będąc w Hajnówce koniecznie spróbuj „Hajnowskiego 
Marcinka” – wypieku wpisanego na Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa. 

Ciasto wyglądem przypomina tort, składa się z 20-30  
sztuk bardzo cienkich placków przełożonych masą śmie- 
tanową. Dostępny jest w lokalnych cukierniach i re-
stauracjach.

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
☎ 85 682 21 80
hajnowka@hajnowka.pl
www.hajnowka.pl
fb/hajnowkawita

Pozostałe atrakcje www.bialowieza.travel



Piesze wędrówki 
– ścieżki edukacyjne
 
Zapraszamy na piesze wędrówki. 

Na terenie Nadleśnictwa Hajnówka:
• „Puszczańskie Drzewa” (4 km) zlokalizowana wo-

kół śródleśnych stawów na rzece Perebel w osadzie 
Topiło. Ścieżka w kształcie pętli, na której znajduje 
się 14 przystanków, w tym 12 tablic usytuowanych 
przy głównych gatunkach drzew i krzewów charak-
terystycznych dla Puszczy Białowieskiej. Jest także 
mini skansen kolejki wąskotorowej oraz kapliczka 
ekumeniczna.

• „Tropem orlika” (4 km) usytuowana w sąsiedztwie 
osady Topiło. Jest ona zlokalizowana w miejscu, 
które pozwala przedstawić środowisko niezbędne 
dla rozwoju populacji orlika w Puszczy Białowie-
skiej oraz jego metody zdobywania pokarmu. Dzie-

sięć przystanków stwarza możliwość poznania re-
lacji między orlikiem, a człowiekiem na przestrzeni 
dziejów. Tablice zostały opatrzone ciekawymi pikto-
gramami zachęcającymi do poznania tajemnic orlika  
i Puszczy.

Na terenie Nadleśnictwa Białowieża:
• „Krajobrazy Puszczy” (5,4 km) – ścieżka biegnie 

przez rezerwat Wysokie Bagno, chroniący naturalny 
fragment świerkowego boru bagiennego oraz dolinę 
rzeki Narewka. Szlak kończy się przy Ośrodku Edu-
kacji Leśnej „Jagiellońskie”.

• „Żebra Żubra” (3,6 km) – to jedna z najstarszych 
ścieżek w Polsce. Rozpoczyna się przy szosie łą-
czącej Białowieżę ze wsią Pogorzelce. Trasa wie- 
dzie drewnianymi groblami i kładkami przez ba-
gniste, puszczańskie zakątki do Rezerwatu Poka-
zowego Żubrów, gdzie zazębia się z kolejną ścieżką  
– „Drzewa Puszczy”.

• „Puszczańskie Drzewa” (4 km) – ścieżka biegnie 
przez rezerwat krajobrazowy im. Władysława Sza-
fera, ciągnący się wzdłuż szosy Hajnówka – Biało-
wieża. Prowadzi przez lasy grądowe do Rezerwatu 
Pokazowego Żubrów.

• „Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich” 
(0,5 km) – znajduje się w uroczysku Stara Białowieża,  
biegnie wśród dębów liczących sobie 150-500 lat, 

Centrum Turystyki i Promocji 
„Kraina Żubra”
Przy drodze Hajnówka-Białowieża znajduje się infor-
macja turystyczna, galeria z wystawą prac lokalnych 
artystów oraz mała sala konferencyjna, w której odby-
wają się spotkania i warsztaty poświęcone przyrodzie  
i kulturze Regionu Puszczy Białowieskiej. W sezonie,  
w weekendy zapraszamy na Kiermasz Produktów Lo-
kalnych, podczas którego można zaopatrzyć się w pro-
dukty spożywcze, rękodzieło, a dzięki stałej ekspozycji  
w witrynie można dowiedzieć się o produktach lokal-
nych i miejscu ich nabycia. W pobliżu  przebiegają tra- 
sy rowerowe i nordic walking – kijki  można  wypo-
życzyć w Centrum. Zapraszamy także na zajęcia New 
Walking – lekkiego treningu wzmacniającego z kijami 
BungyPump i dyskami sensomotorycznymi. W Cen-
trum informujemy również o bieżących wydarzeniach 
kulturalnych, warsztatach w regionie.

Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra” to ważny 
punkt przy Szlaku Bioróżnorodności Puszczy Białowie-
skiej, do którego prowadzi odgałęzienie szlaku – z Bud 

do drogi Hajnówka-Białowieża. Szlak ma długość oko- 
ło 30 km. Zaczyna się w Hajnówce, na trybie hajnow-
skiej i przez Puszczę prowadzi do przejścia granicz- 
nego w Białowieży. Szlak prezentuje różnorodność 
biologiczną i przyrodniczą Puszczy. Opatrzony jest  
w 12 tablic, w tym trzy dotyczą jego przebiegu, a dzie- 
więć tablic informacyjnych opowiada o żubrze, po-
mnikach przyrody, warstwach budowy lasu, martwym 
drewnie, wodzie w lesie, łąkach, płazach, grzybach  
i motylach dziennych w Puszczy Białowieskiej. Zapra-
szamy!

Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”
Wydział Promocji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce
Budy Leśne 1, 17-230 Białowieża
☎ 85 682 30 46, 500 266 346
krainazubra@powiat.hajnowka.pl
www.powiat.hajnowka.pl
fb/PowiatHajnowski 
fb/centrum.kraina.zubra
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dowiesz się wiele o zwyczajach orlika krzykliwego. 
Ilustracje na tablicach wykonał Tomasz Samojlik  
– autor lubianych przez najmłodszych przygód 
Żubra Pompika. W połowie trasy znajduje się miej-
sce ogniskowe z wiatami – „Dworny Grądek”, skąd 
rozpościera się widok na dolinę rzeki Narewki.

• Miodowa ścieżka edukacyjna znajdująca się na pla- 
cu pod siedzibą nadleśnictwa składa się z sied- 
miu tablic edukacyjnych, poświęconych pszczołom  
i bartnictwu. Można tu przyjrzeć się także z bliska 
pokazowemu ulowi kłodowemu – trzy podobne  
są zlokalizowane na terenie nadleśnictwa i zamiesz-
kałe przez dzikie pszczoły. Obok ścieżki jest usytu-
owany plac zabaw dla najmłodszych.

• W miejscowości Świnoroje znajduje się ścieżka 
edukacyjna „Pod Dębami”. Na szlaku ustawionych 

jest 14 tablic edukacyjnych o zróżnicowanej tema-
tyce leśnej. Poruszane są tutaj głównie aspekty  
hodowli lasu oraz ochrony lasu, zarówno przed 
czynnikami abiotycznymi (jak np. wiatr, czy śnieg), 
jak i biotycznymi (np. kornik drukarz, zwierzyna). 
Przy ścieżce można także podziwiać najstarsze za-
chowane w Puszczy ślady działalności człowieka, 
w postaci kurhanów.

 
Na terenie Hajnówki:
• Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Judzianka” 

(120 m) zlokalizowana jest w Hajnówce na osiedlu 
Judzianka, u zbiegu ul. Myśliwskiej i Zwierzyniec- 
kiej. Ścieżka prezentuje rzadkie siedliska boru ba-
giennego, brzeziny bagiennej i torfowiska przej-
ściowego. Na trasie umieszczono 5 tablic informa-
cyjnych, w otoczeniu znajduje się również parking, 
drewniana wiata i stojaki na rowery.

nazwanych imionami królów i książąt, którzy nie-
gdyś polowali w tym lesie. Wędrując szlakiem po-
znasz nie tylko dobrze udokumentowany fragment 
historii Puszczy, ale także ten legendarny, z po-
granicza baśni, ukryty pod korzeniami wiekowych  
drzew.

• „Miejsce Mocy” (0,5 km) – to najbardziej tajemni-
cze miejsce w Puszczy Białowieskiej. Obszar daw- 
nego kultu plemion pogańskich, znane z tzw. pozy-
tywnego promieniowania. Atmosferę niesamowi-
tości potęguje kamienny krąg oraz drzewa o niety-
powym pokroju (nie mają głównego pnia, lecz kilka 
mniejszych, wiele zrośniętych dębów, korony gło-
gów z gałęziami skierowanymi w kierunku ziemi). 
Do Miejsca Mocy dotrzesz Drogą Sinicką odchodzą-
cą od szosy Hajnówka-Białowieża.

Na terenie Nadleśnictwa Browsk:
• „Złoty Szlak św. Eustachego” (11 km) – pętla ścież-

ki zaczyna się przy Herbarium i prowadzi przez pół-
nocno-wschodnie drzewostany Puszczy. Na ścieżce 
odnajdziesz oryginalną kapliczkę wyrzeźbioną w sta- 
rym, martwym dębie.

• Ścieżka edukacyjna „Szlakiem żubra” to bardzo 
krótka trasa. Prowadzi po obrzeżach Herbarium. 
Wzdłuż ścieżki są umieszczone tablice edukacyj-
ne ze zdjęciami żubrów, a na końcu szlaku znajduje  
się drewniana wieża widokowa, z której rozciąga się 
widok na dolinę rzeki Narewki. Z tego punktu można 
często zaobserwować żubry, jelenie i sarny.

• Ścieżka edukacyjna „Szlakiem orlika krzykliwego” 
(2 km) – zaczyna się przy Herbarium. Z dziesięciu 
tablic edukacyjnych ustawionych wzdłuż ścieżki 

www.bialowieza.travelPiesze wędrówki



Hładyszka w Kleszczelach 
– to miejsce, gdzie tradycja i natura wyznaczają 

rytm działania. To tu możesz odpocząć przy filiżance 
smaków w otoczeniu rzeźb lokalnego artysty. Zgłębiać 
piękno błękitnej planety w Ametystowej Komnacie  
– jednej z największych kolekcji minerałów w Polsce. 
Wypocząć w pokojach gościnnych lub oddać się bez-
troskiej twórczości podczas warsztatów w pracowni 
garncarskiej i tkackiej. 

www.hladyszka.pl

Borysówka Wieś Drewniana 
– tu doświadczysz serdeczności podlaskiej wsi  

i zapoznasz się z lokalną tradycją! Nauczymy Cię tkać 
na krosnach; prać tarą i w pralce Frania; ciąć drzewo  
i rozpoznawać gatunki drewna po usłojeniu i korze. 
Podczas warsztatów kulinarnych wypieczesz regio-
nalne „Ciasteczka Drewniaka” wyciskane ręczną ma-
szynką. Jeśli bliższe są Ci artystyczne aktywności  
zapraszamy do spróbowania swoich sił w malowaniu 
na drewnie, decoupage, wykonywaniu papierowej wi-
kliny. W naszej wsi nie brakuje też gier – pokażemy  
Ci zaskakujące propozycje z wykorzystaniem natural-
nych prostych przyrządów zrobionych z drewna. 

Uwaga! Nasze zaproszenie kierujemy do grup zorgani-
zowanych liczących min. 10 osób.

fb/BorysówkaWieśDrewniana

Warto zobaczyć!
Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce zachwyca 
wszystkich odwiedzających miasto. Jest jego wi-

zytówką i dumą. Smukła konstrukcja, która wydaje się 
być zawieszona między niebem a ziemią, harmonijnie 
łączy w sobie nowoczesność i tradycję. Sobór Świętej 
Trójcy to największa w Polsce dwupoziomowa cerkiew 
prawosławna, która może pomieścić 5 tysięcy osób. 
Ważnym wydarzeniem jest odbywający się corocznie 
Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cer-
kiewnej. 

www.sobor.pl 
www.festiwal.cerkiew.pl

Park Wodny w Hajnówce
Amatorzy aktywnego spędzania wolnego czasu 

z pewnością odnajdą się w Parku Wodnym w Hajnów-
ce, gdzie w ramach biletu możemy skorzystać z wie-
lu atrakcji. Na basenie sportowym możesz poćwiczyć 
swoje umiejętności pływackie. 

Osobom szukającym odprężenia bardziej spodoba się 
z pewnością basen rekreacyjny. Znajdziesz tutaj ma-
sażery ścienne, gejzery, urządzenia do masażu karku, 
sztuczną rzekę oraz jacuzzi. Jak na dobry aquapark 
przystało – jest również zjeżdżalnia. Prawdziwą atrak-
cją tej części basenowej jest kula wywołująca fale.  
Po aktywnym spędzeniu czasu możesz zrelaksować się 
w saunie suchej lub parowej, albo zażyć inhalacji w tęż-
ni solankowej.

www.parkwodny.hajnowka.pl

Kompleks sportowo-rekreacyjny OSiR 
w Hajnówce

Z wodnych kąpieli na świeżym powietrzu skorzystasz  
w kompleksie basenowym w Ośrodku Sportu i Re-
kreacji. Do dyspozycji masz dwa baseny rekreacyjne  
– mniejszy (głęb. 0,60 m) wraz ze zjeżdżalnią, większy 
(głęb. 1,25 m). A jeśli wolisz inne aktywności, ośrodek 
oferuje kompleks boisk sportowych oraz korty teniso-
we. 

www.osir.hajnowka.pl
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Pomocne w zwiedzaniu
Przewodnicy

Zwiedzanie z przewodnikiem:
• Białowieska Akademia Bioróżnorodności 
 „Wejmutka”, ul. Kolejowa 1a, Białowieża 
 tel. 85 681 21 17, 85 681 23 85, 698 404 944 
 www.wejmutka.pl
• Białowieskie Knieje
 tel. 515 982 956, www.bialowieskieknieje.pl
• Biuro Podróży „Junior” s.c., ul. Stołeczna 25, Białystok, 

tel. 85 741 57 20, 85 744 43 26 
 www.bialowieza.net.pl
• Firma Zin, Nina Zin, Hajnówka, tel. 721 591 353 

www.sites.google.com/site/firmazin 
• PTTK Oddział im. J. J. Karpińskiego
 ul. Kolejowa 17, Białowieża, tel. 85 681 22 95, 85 681 26 24
 www.pttk.bialowieza.pl

Przejażdżki pojazdem wolnobieżnym:
• Dwór Bartnika, ul. Hajnowska 2/1, Narewka 
 tel. 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000 
 www.dworbartnika.pl

Punkty Informacji Turystycznej 
• Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej
 ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
 tel. 85 682 43 81, 85 682 51 41
 turystyka@powiat.hajnowka.pl

www.bialowieza.travel

• Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”
 Budy Leśne 1, 17-230 Białowieża
 tel. 85 682 30 46, 500 266 346
 krainazubra@powiat.hajnowka.pl

• Punkt Informacji Turystycznej 
 Białowieskiego Parku Narodowego
 ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
 tel. 85 681 29 01
 info@bpn.com.pl
 www.bpn.com.pl

• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział im J. J. Karpińskiego w Białowieży

 ul. Kolejowa 17, 17-230 Białowieża
 tel. 85 681 22 95, 85 681 26 24
 pttk@pttk.bialowieza.pl, www.pttk.bialowieza.pl

• Centrum Turystyki i Kultury 
 „Hładyszka” w Kleszczelach
 ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele
 tel. 85 681 80 54
 moksirkleszczele@gmail.com
 www.hladyszka.pl

• Stanica Kajakowa w Narewce
 ul. Hajnowska 33, 17-220 Narewka
 tel. 85 685 80 62
 stanica-narewka@o2.pl 

www.narewka.pl/stanica-kajakowa-w-narewce

Stacja Białowieża 
Zapraszamy na spacer wśród ponad stu gatunków roślin: 
w Alei Gwiazd Puszczy Białowieskiej wspólnie poszu-
kamy ukrytych tropów puszczańskich zwierząt i odkry-
jemy tysiące owadów! Pokażemy Ci kornika drukarza, 
zmierzysz się z puszczykiem, spotkasz rysia i ryjówkę. 
Odwiedzając pawilon wzorowany na XIX-wiecznej sta-
cji kolejowej zwiedzisz ciekawe wystawy przyrodnicze  

 
i historyczne, a w naszym ogrodzie przyjaznym bioróż-
norodności dowiesz się jak zadbać o stworzenia żyjące 
wokół Ciebie oraz nauczysz się konstruować owadzie 
hoteliki. Chcesz może poznać metamorfozę motyla, ży-
cie w stawie lub sekrety liści?

www.wejmutka.wixsite.com/bialowieza-palac

www.bialowieza.travelWarto zobaczyć



35 36

• „W Starym Sadzie”, ul. Sportowa 4a, Białowieża 
tel. 501 283 775, 85 685 80 62 

 www.kwaterybialowieza.pl
• „W Zielonym Spichlerzu”, Czechy Orlańskie 49b, 

gm. Dubicze Cerkiewne, tel. 792 058 972 
 www.facebook.com/wzielonymspichlerzu

Pokoje i apartamenty:
• Apartamenty Carskie i Salonki Carskie 
 Stacja Towarowa 4, Białowieża
 tel. 602 243 228, 85 681 21 19, www.carska.pl
• Apartamenty Stoczek 1929, ul. Stoczek 74, Białowieża 

tel. 85 730 32 09, 601 588 828, www.stoczek1929.pl
• Babushka Noclegi
 ul. Kolejowa 1, Białowieża, tel. 508 051 661
• Bojarski Gościniec, ul. Ogrodowa 28, Narewka 
 tel. 85 676 05 76, 730 208 408, 606 232 528 
 www.bojarskigosciniec.pl
• Dwór Bartnika w Narewce, ul. Hajnowska 2/1 
 tel. 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000 
 www.dworbartnika.pl
• Dwór Wejmutka, ul. Kolejowa 1a, Białowieża 
 tel. 85 681 21 17, 85 681 23 85, 698 404 944 
 www.wejmutka.pl
• Enklawa Białowieska, Nieznany Bór 1, gm. Hajnówka  

tel. 512 892 494, 22 814 34 43 
 www.apartamentywpuszczy.pl 
• Ośrodek Edukacji Ekologicznej, ul. Szkolna 35, 

Siemianówka, gm. Narewka, tel. 85 685 70 03  
www.narewka.pl/pl/turystyka/osrodek-edukacji-
-ekologicznej-w-siemianowce.html

• Pokoje gościnne „Hładyszka” w Kleszczelach
 ul. 1 Maja 19, Kleszczele, tel. 85 681 80 54, 519 119 963  

www.hladyszka.pl
• Turystyczna Baza Noclegowa w Narewce
 ul. Hajnowska 33, Narewka, tel. 85 685 80 62 
 www.stanica.narewka.pl
• Zajazd „Wrota Lasu”, ul. Piłsudskiego 14, Hajnówka 

tel. 85 876 72 34, 85 682 20 70, 697 13 32 93 
 www.wrotalasu.pl

Gastronomia
• Babushka Bistro, ul. 3 Maja 59k, Hajnówka 
 oraz ul. Kolejowa 1, Białowieża, tel. 535 007 127 
 www.facebook.com/babushkabistro 
• Bojarski Gościniec, ul. Ogrodowa 28, Narewka 
 tel. 606 232 528, 85 676 05 76 
 www.bojarskigosciniec.pl
• Herbaciarnia „Filiżanka smaku” 
 MOKSiR Kleszczele, ul. 1 Maja 19, Kleszczele 
 tel. 85 681 80 54, www.hladyszka.pl
• Kawiarenka na Stacji Białowieża Pałac 
 ul. Kolejowa 1a, Białowieża
 tel. 85 681 21 17, 85 681 23 85, 698 404 944
 www.wejmutka.pl
• Polana Żubra, Pogorzelce 47a, gm. Białowieża 
 tel. 607 531 995, 723 044 614, www.polanazubra.pl
• Smaki Podlasia, ul. Wierobieja 21, Hajnówka 
 tel. 85 876 74 00 
 www.facebook.com/SmakiPodlasiaHajnowka
• Restauracja Carska, Stacja Towarowa 4, Białowieża  

tel. 85 681 21 19, 602 243 228, www.carska.pl

Obiekty noclegowe
Stowarzyszenia Agroturystyczne:
• Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne 

„Żubr”, ul. Sportowa 1, Białowieża, tel. 607 319 760 
www.agrobialowieza.pl

• Stowarzyszenie Agroturystyczne „Puszcza 
 Białowieska”, ul. Mickiewicza 50, Narewka 
 tel. 85 685 60 97, 608 078 796 
 www.agrokwatera.eu

Kwatery agroturystyczne:
• „Aleksandrówka i Anastazja” 
 Trześcianka 114, gm. Narew, 
 tel. 510 245 302, 503 039 379 
 www.aleksandrowkapodlasie.pl
• „Bukwica”, Zabłotczyzna 12, gm. Narewka 
 tel. 607 319 760, www.bukwica.pl
• „Domek pod żubrem” i „Białowieski Raj” 
 ul. Południowa 33, Białowieża, 
 tel. 85 681 26 96, 608 349 045, 502 703 540 
 www.domekpodzubrem.pl
• Dom na starym gościńcu „Tiszyna” 
 Rutka 23a, gm. Dubicze Cerkiewne 
 tel. 663 651 997, 667 982 668, www.tiszyna.pl
• „Leśny Gród” 
 Sawiny Gród 60, gm. Hajnówka 
 tel. 575 201 801, www.lesny-grod.pl
• „Kalina i Kalinówka”, Kruhlik 66, 78, gm. Narewka 

tel. 605 434 461, 85 683 40 42 
 www.agrobialowieza.pl/kalina-i-kalinowka.html

• „Mera”, ul. Tropinka 50, Białowieża 
 tel. 505 125 292, 85 681 24 73
• „Ostoja Dębosze – Chata w Puszczy” 
 Górny Gród 3b, gm. Dubicze Cerkiewne 
 tel. 694 847 644, 696 454 854, www.debosze.pl
• „Papierówka”, Wasilkowo 6, gm. Hajnówka 
 tel. 504 867 746 
 www.facebook.com/wasilkowo
• „Pensjonat Koral”, ul. Parkowa 1, Dubicze Cerkiewne 

tel. 601 258 327, 85 685 21 50 
 www.koral-dubicze.webd.pl
• Podlaskie Siedlisko „Za Mostkiem” 
 Tofiłowce 9, gm. Dubicze Cerkiewne 
 tel. 698 918 813, 500 123 144 
 www.dubiczecerkiewne.pl
• „Przylesie”, Lipiny 34a, gm. Hajnówka 
 tel. 85 684 30 31, 507 865 105 
 www.przylesie-lipiny.pl
• „Raj pod Jabłonią”, Lewkowo Stare 2, gm. Narewka  

tel. 508 243 278, www.rajpodjablonia.pl
• „Słonecznik”, Długi Bród 14a, gm. Dubicze Cerkiewne  

tel. 85 683 40 22, 785 632 873 
 www.agrobialowieza.pl/slonecznik
• Siedlisko „Swojskie Klimaty”, Trześcianka 190/2, 

gm. Narew, tel. 608 283 144, 85 681 57 12 
 www.swojskieklimaty.info
• „Uroczysko Sosnówka”
 Orzeszkowo 98, gm. Hajnówka, tel. 600 493 555 
 www.chatkababyjagi.pl/uroczysko-sosnowka/
• „U Sienkiewiczów”, Gramotne 3/1, gm. Narew
 tel. 693 335 514, 663 598 057, www.gramotne.eu
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• Restauracja Carska Komnata
 ul. Hajnowska 2/1, Narewka
 tel. 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000
 www.dworbartnika.pl
• Restauracja Sportbar w Enklawie Białowieskiej
  Nieznany Bór 1, gm. Hajnówka
 tel. 512 892 494, 22 814 34 43
 www.apartamentywpuszczy.pl 
• Restauracja Stoczek 1929, ul. Stoczek 74, Białowieża  

tel. 85 730 32 09, 601 588 828, www.stoczek1929.pl
• Zajazd „Wrota Lasu”, ul. Piłsudskiego 14, Hajnówka  

tel. 85 682 20 70, 697 133 293, www.wrotalasu.pl
• „Zajazd u Jana”, ul. Głowna 52, Dubicze Cerkiewne 

tel. 692 888 852, www.zajazdujana.business.site

Kwatery agroturystyczne:
• Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
  „Żubr”, Zabłotczyzna 12, Narewka
 tel. 607 319 760, www.agrobialowieza.pl
• Stowarzyszenie Agroturystyczne 
 „Puszcza Białowieska”, ul. Mickiewicza 50, Narewka  

tel. 85 685 60 97, 608 078 796, www.agrokwatera.eu
• Dom na starym gościńcu „Tiszyna”
 Rutka 23a, gm. Dubicze Cerkiewne
 tel. 663 651 997, 667 982 668, www.tiszyna.pl
• „Pensjonat Koral”, ul. Parkowa 1, Dubicze Cerkiewne  

tel. 601 258 327, 85 685 21 50 
 www.koral-dubicze.webd.pl
• „Raj pod Jabłonią”
 Lewkowo Stare 2, gm. Narewka
 tel. 508 243 278, www.rajpodjablonia.pl

• „U Sienkiewiczów”, Gramotne 3/1, gm. Narew 
 tel. 693 335 514, 663 598 057, www.gramotne.eu
• Siedlisko „Swojskie Klimaty”, Trześcianka 190/2, 

gm. Narew, tel. 608 283 144, 85 681 57 12 
 www.swojskieklimaty.info

Produkty lokalne:
• Konfitury Matecznik, tel. 513 052 612, 85 732 93 41 

www.matecznik.eu
• Miodosytnia Podlaska, Saki 50, gm. Kleszczele 
 tel. 694 239 960, www.miodosytniapodlaska.pl
• „Sery z Puszczy Białowieskiej”, ul. St. Lema 2, 

Hajnówka, tel. 668 425 827, www.seryzpuszczy.pl
• Leśna Pasieka Sapiołko – miody, pyłek kwiatowy 

ul. Hajnowska 2/1, Narewka, tel. 85 685 83 88,
 609 850 957, 721 907 000, www.fenomennatury.pl

Pamiątki z regionu: rękodzieło, lokalne produkty, mio- 
dy, konfitury, herbatki, magnesy, pocztówki, kubki, 
książki, przewodniki, mapy – wszystko to i dużo więcej 
znajdziesz w naszym sklepie. Zasięgniesz informacji 
na temat bogatej oferty turystycznej regionu Puszczy 
Białowieskiej, kupisz ubezpieczenia turystyczne, a tak-
że specjalne przepustki na Białoruś.

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej
ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 43 81 
turystyka@powiat.hajnowka.pl 
biuro@lot.bialowieza.pl
www.lot.bialowieza.pl, www.bialowieza.travel
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Obiekty mające w swojej ofercie 
ruską banię, saunę

• Apartamenty Carskie
 Stacja Towarowa 4, 17-230 Białowieża
 tel. 602 243 228, 85 681 21 19 
 www.carska.pl 
• Bojarski Gościniec
 ul. Ogrodowa 28, 17-200 Narewka
 tel. 85 676 05 76, 730 208 408, 606 232 528 
 www.bojarskigosciniec.pl
• Enklawa Białowieska
 Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka
 tel. 512 892 494, 22 814 34 43
 www.apartamentywpuszczy.pl 
• Dwór Bartnika
 ul. Hajnowska 2/1, 17-220 Narewka
 tel. 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000
 www.dworbartnika.pl
• „Ostoja Dębosze – Chata w Puszczy”
 Górny Gród 3b, 17-204 Dubicze Cerkiewne  
 tel. 694 847 644, 696 454 854
 www.debosze.pl
• „U Sienkiewiczów”
 Gramotne 3/1, 17-210 Narew
 tel. 693 335 514, 663 598 057
 www.gramotne.eu
• „Papierówka”
 Wasilkowo 6, 17-200 Hajnówka
 tel. 504 867 746
 www.facebook.com/wasilkowo

• „Bukwica”
 Zabłotczyzna 12, 17-220 Narewka
 tel. 607 319 760
 www.bukwica.pl
• „Kalina” & „Kalinówka”
 Kruhlik 66, 78, 17-220 Narewka
 tel. 605 434 461, 85 683 40 42
 www.agrobialowieza.pl/kalina-i-kalinowka.html
• „W Zielonym Spichlerzu”
 Czechy Orlańskie 49b, 17-204 Dubicze Cerkiewne
 tel. 792 058 972
 www.facebook.com/wzielonymspichlerzu
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