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Oferta kolejowych wypraw 

drezynami ręcznymi  

do 19 czerwca 2019 r.  
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Białowieskie Drezyny to projekt kolejowych wypraw drezynami ręcznymi - pojazdami ręcznymi 

napędzanymi przez uczestników wycieczki. Drezyny poruszają się po zamkniętej dawnej carskiej 

linii kolejowej z Białowieży przez Puszczę Białowieską w kierunku Hajnówki. 

 

Drezyna to lekki pomocniczy pojazd kolejowy z napędem mechanicznym ręcznym lub 

spalinowym służący do kontroli stanu linii kolejowych a także transportu osób, sprzętu i 

materiałów w związku z pracami torowymi.  

 

Drezyny zostały zaprojektowane w 1817 roku, zaś na torach pojawiły się w 1842 roku dzięki 

niemieckiemu wynalazcy Karlowi Drais, który nazwał swój pojazd "draisine" - stąd dzisiaj 

nazwa "drezyna". 

 

 

 

 

Dzisiaj nasze drezyny posiadają ławki do siedzenia z oparciem z których może korzystać łącznie 

od 8 do 10 osób, każda drezyna posiada drążek do napędzania - napędzać może od dwóch do 

nawet 6 osób naraz. Pojazdy posiadają również hamulec.  

 

Dysponujemy czterema drezynami ręcznymi oraz drezyną motorową. W każdej drezynie ręcznej 

mieści się około 12 osób. Drezyną motorową możemy zabrać do 4-5 osób.  
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Białowieskie Drezyny jeżdżą po torach nieczynnej linii kolejowej która biegnie z Białowieży 

przez Puszczę Białowieską do Hajnówki. Kolej żelazna zawitała do Białowieży w 1897 roku za 

sprawą wizyty w białowieskiej rezydencji  cara Mikołaja II. Pociągi  do Białowieży jeźdźiły do 

29 maja 1994 roku kiedy to PKP zawiesiło ruch na tej linii. 

 

 

 

 

Białowieskie Drezyny otrzymały również wyróżnienie na najlepszy produkt 

turystyczny województwa podlaskiego. 
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Realizujemy wyjazdy drezynami ręcznymi w dwóch opcjach: 

o Wyprawy na indywidualne zamówienie: jeśli grupa ceni sobie swobodę i 

niezależność to ta opcja jest najlepsza. Wycieczki odbywają się na drezynach 

dwunastoosobowych lub drezyną motorową (grupy do 4-5 osób). Termin wyprawy 

jest ustalany z grupą indywidualnie. Trasę dostosowujemy do Waszych potrzeb i 

możliwości. 

 Termin: do 19 czerwca codziennie z wyjątkiem długiego weekendu 

majowego (27 kwietnia – 5 maj).  

 Obowiązuje rezerwacja minimum 24h przed wyjazdem na adres e-mail 

(należy podać: ilość osób, trasę wycieczki, preferowany dzień i godzinę oraz 

nr telefonu do bieżącego kontaktu). 

 

W cenie: 

o dowódca drezyny na wyłączność grupy; 

o drezyna na wyłączność grupy; 

o możliwość dowolnego rozporządzania czasem (dodatkowe postoje, pikniki itd.). 
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o Wycieczki otwarte są to wyjazdy do których każdy może dołączyć. Jedziemy 

wspólnie na dużych drezynach, które mieszczą do dwunastu osób. Pojazdy są 

napędzane wspólnie przez uczestników wycieczki. Razem dojedziemy do celu.  

Bilety: 

 Można zarezerwować telefonicznie lub przez e-mail. 

 Nabyć 15 minut przed odjazdem w miarę wolnych miejsc.  

 Od 20 kwietnia 2019 r. bilety są do kupienia przez nasz sklep internetowy. 

Ulgowy: dzieci, uczniowie, studenci do 26 lat. Dzieci do lat 4 - gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trasa zielona – najkrótsza i najłatwiejsza, 

2. Trasa pomarańczowa – dłuższa i nieco trudniejsza. 

3. Trasa czerwona – puszczańska prowadząca w Puszczę Białowieską. 
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Trasa zielona 

Trasa: Białowieża Towarowa – Białowieża Pałac – Białowieża Towarowa. 

Jeśli chcesz posmakować stalowego smaku jazdy drezyną jest to świetny wybór. 

Przetestuj się, a wówczas okaże się czy możesz jechać więcej, dalej, dłużej. Będziesz 

podziwiał dolinę wzdłuż rzeki Narewka oraz zobaczysz Białowieżę zupełnie z innej, 

wyjątkowej strony. Jest to najkrótsza i najlżejsza wycieczka. Dojeżdżamy w pobliże dawnej 

stacji Białowieża Pałac po czym następuje powrót do punktu startu.  

Czas wycieczki:  ok. 35 minut (w obie strony). 

Długość: 4 km (w obie strony). 

Start: stacja Białowieża Towarowa przy przejeździe kolejowym (ul. Stacja Towarowa). 

Wartość wycieczki otwartej od osoby: 14 zł bilet normalny, 12 zł bilet ulgowy.  

Dzieci do lat 4 - gratis. Ulgowy: dzieci, uczniowie, studenci do 26 lat.  
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Trasa pomarańczowa 

Trasa: Białowieża Towarowa – Grudki – Białowieża Towarowa. 

Jest to dobry wariant, jeśli masz apetyt na dłuższą wyprawę. Sprawdź jak Twoi 

wspólnicy działają w warunkach bojowych. Będziecie mogli poznać jak przebiega granica 

między działalnością człowieka a dziewiczą naturą Puszczy Białowieskiej. Pierwszy odcinek 

(około 1,5 km) jest pod górkę (a z powrotem jest w dół). Po dojechaniu na wzniesienie jest 

już płasko a nawet lekko z górki. W tym momencie pojawiają się już pierwsze ostępy leśne, 

gdzie można spotkać m.in. żubry. Wycieczka kończy się przy dawnym przystanku 

kolejowym w Grudkach. Po odpoczynku następuje powrót do punktu startu. 

Czas wycieczki:  ok. 1h (w obie strony).  

Długość: 7 km (w obie strony). 

Start: stacja Białowieża Towarowa przy przejeździe kolejowym (ul. Stacja Towarowa). 

Wartość wycieczki otwartej od osoby: 14 zł bilet normalny, 12 zł bilet ulgowy.  

Dzieci do lat 4 - gratis. Ulgowy: dzieci, uczniowie, studenci do 26 lat.  
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Trasa czerwona 

Trasa: Białowieża Towarowa – Grudki – Miejsce Mocy – Grudki – Białowieża Towarowa. 

Jest to świetna opcja jeśli Twoje płuca szukają czystego tlenu wprost z białowieskich 

borów. Teraz możesz już tylko głęboko odetchnąć. Opuścicie ludzkie siedziby i 

spenetrujecie stalowym szlakiem głębiny Puszczy Białowieskiej. Tajemnicze słowiańskie 

Miejsce Mocy czeka na śmiałków, którzy wejdą do tajemniczego kręgu i poczują moc 

natury. Trasa do Miejsca Mocy wymaga większych sił niż do Grudek, ale na końcu czeka 

atrakcyjna nagroda: Miejsce Mocy. Po minięciu przystanku w Grudkach ponownie następuje 

podjazd pod górkę, jednocześnie tor wchodzi głębiej w Puszczę Białowieską. Podjazd ma 

około 1000 metrów po czym jest już znacznie lżej. Przy Miejscu Mocy jest przewidziane 

standardowo około 20 m.in. na zwiedzanie i odpoczynek. 

Czas wycieczki:  ok. 2h (w tym około 20 min. na zwiedzanie i odpoczynek). 

Długość: 14 km (w obie strony). 

Start: stacja Białowieża Towarowa przy przejeździe kolejowym (ul. Stacja Towarowa). 

Wartość wycieczki otwartej od osoby: 35 zł bilet normalny, 30 zł bilet ulgowy. 

Dzieci do lat 4 - gratis. Ulgowy: dzieci, uczniowie, studenci do 26 lat.  
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Kontakt: 

Białowieskie Drezyny 

Telefon: + 48 783 002 927  

(od 10:00 do 18:00). 

e-mail: info@drezyny.net 

Internet: www.drezyny.net 

facebook: www.facebook.com/BialowieskieDrezyny/ 

 

 

 

 

 

Każdorazowo przed wyjazdem przeprowadzamy szkolenie dla uczestników z 

bezpieczeństwa i obsługi drezyn. Zapewniamy również Dowódcę Drezyny, który jedzie 

wraz z grupą. Wszelkiego rodzaju zmiany w trakcie wyjazdu i dyspozycje są zgłaszane przez 

uczestników do Dowódcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@drezyny.net
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Rozkład jazdy wycieczek otwartych: 

Trasa zielona, odjazdy:  

 Sobota: 15:00. 

 Niedziela: 10:00, 15:00. 

 Wartość wycieczki od osoby: 14 zł bilet normalny, 12 zł bilet ulgowy. 

Trasa pomarańczowa odjazdy:  

 Sobota: 11:00. 

 Niedziela: 11:00. 

 Wartość wycieczki od osoby: 20 zł bilet normalny, 17 zł bilet ulgowy.  

Trasa czerwona, odjazdy:  

 Sobota: 12:30. 

 Niedziela: 12:30. 

 Wartość wycieczki od osoby: 35 zł bilet normalny, 30 zł bilet ulgowy. 

 Ulgowy: dzieci, uczniowie, studenci do 26 lat. Dzieci do lat 4 - gratis. 

 Zbiórka: 15 minut przed odjazdem! 
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Rozkład jazdy wycieczek otwartych 

Wielkanoc od 20 kwietnia do 22 kwietnia: 

Trasa zielona, odjazdy:  

 Sobota 20-04-2019 r.: 11:30, 13:00, 15:30, 16:30 

 Niedziela 21-04-2019 r.: 12:30, 14:00, 15:00, 16:00 

 Poniedziałek: 10:30, 13:00, 15:30. 

 Wartość wycieczki od osoby: 14 zł bilet normalny, 12 zł bilet ulgowy. 

Trasa pomarańczowa odjazdy:  

 Sobota 20-04-2019 r.: 11:00 

 Niedziela 21-04-2019 r.: 13:30 

 Poniedziałek 22-04-2019: 15:00. 

 Wartość wycieczki od osoby: 20 zł bilet normalny, 17 zł bilet ulgowy.  

Trasa czerwona, odjazdy:  

 Sobota 20-04-2019 r.: 12:30, 15:00. 

 Niedziela 21-04-2019 r.: 15:00. 

 Poniedziałek 22-04-2019: 10:00, 12:30.  

 Wartość wycieczki od osoby: 35 zł bilet normalny, 30 zł bilet ulgowy. 

 Ulgowy: dzieci, uczniowie, studenci do 26 lat. Dzieci do lat 4 - gratis. 

 Zbiórka: 15 minut przed odjazdem! 
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Rozkład jazdy wycieczek otwartych 

długi weekend majowy od 27 kwietnia do 5 maja: 

 

Trasa zielona, odjazdy:  

 10:00, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 16:30 17:15, 18:00, 18:45. 

 Wartość wycieczki od osoby: 14 zł bilet normalny, 12 zł bilet ulgowy. 

 

Trasa pomarańczowa odjazdy:  

 10:45, 15:15. 

 Wartość wycieczki od osoby: 20 zł bilet normalny, 17 zł bilet ulgowy.  

 

Trasa czerwona, odjazdy:  

 10:00, 12:30, 15:00, 17:30. 

 Wartość wycieczki od osoby: 35 zł bilet normalny, 30 zł bilet ulgowy. 

 Ulgowy: dzieci, uczniowie, studenci do 26 lat. Dzieci do lat 4 - gratis. 

 Zbiórka: 15 minut przed odjazdem! 

W okresie długiego weekendu majowego wypraw indywidualnych nie 

realizujemy! 


