


Sylwester w Regionie Puszczy 

Białowieskiej 

 

SYLWESTER 2014/2015 W PUSZCZY 

BIAŁOWIESKIEJ 
 

Zapraszamy do spędzenia okresu sylwestrowego w 

regionie Puszczy Białowieskiej. Przedstawiamy poniżej atrakcyjną ofertę imprez 

sylwestrowych przygotowanych na ten okres przez nasze Biuro. 

 

PROPONUJEMY: 

 Pobyt Sylwestrowy w Hotelu **** "Żubrówka" w Białowieży 

 Pobyt Sylwestrowy w Ośrodku w północnej części Puszczy 

Białowieskiej           

 Pobyt Sylwestrowy na kwaterach 

agroturystycznych w Regionie Puszczy 

Białowieskiej     

 Sylwester w plenerze „Pod 

puszczańskimi gwiazdami” w sercu 

Puszczy Białowieskiej 

 Wycieczka do Białowieży i po Puszczy 

Białowieskiej  

 Kulig po Puszczy z konsumpcją przy 

ognisku      

 Fotosafari po Puszczy Białowieskiej     

 Wycieczka do białoruskiej części Puszczy 

Białowieskiej   

 Wycieczka po okolicy Szlakiem Kultur (Kruszyniany-Supraśl-

Białystok)                 

 

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE: 

Pobyt sylwestrowy w ośrodku wypoczynkowym w Puszczy Białowieskiej 

W terminie 30.12.2014-04.01.2015 
 

Ośrodek na ok. 50 miejsc położony w miejscowości Siemianówka  w północnej 

części Puszczy Białowieskiej nad Zalewem Siemianówka. Zakwaterowanie w 

pokojach 2, 3-osobowych z łazienkami. 

W programie m.in.: zwiedzanie Białowieży, piesze fotosafari z przewodnikiem po 

okolicy w poszukiwaniu króla Puszczy Żubra, wycieczki po białoruskiej części 

http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/pobyt-sylwestrowy-w-pensjonacie-w-miejscowosci-siemianowka.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/pobyt-sylwestrowy-w-pensjonacie-w-miejscowosci-siemianowka.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/sylwester-w-pensjonacie-gawra-w-bialowiezy.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/sylwester-w-pensjonacie-gawra-w-bialowiezy.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/sylwester-w-pensjonacie-gawra-w-bialowiezy.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/sylwester-w-plenerze-pod-puszczanskimi-gwiazdami-w-sercu-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/sylwester-w-plenerze-pod-puszczanskimi-gwiazdami-w-sercu-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/sylwester-w-plenerze-pod-puszczanskimi-gwiazdami-w-sercu-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/31-12-2010r-wycieczka-po-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/31-12-2010r-wycieczka-po-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/01-01-2011r-biesiada-noworoczna-w-plenerze-z-przejazdzka-po-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/01-01-2011r-biesiada-noworoczna-w-plenerze-z-przejazdzka-po-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/02-01-2011r-zimowe-fotosafari-w-puszczy-bialowieskiej-czyli-wyprawa-do-krola-puszczy.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/jednodniowe-wycieczki-do-bialoruskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej-29-12-oraz-30-12-2011r.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/jednodniowe-wycieczki-do-bialoruskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej-29-12-oraz-30-12-2011r.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/01-01-2010r-przejazdzka-kolejka-waskotorowa-z-ciekawa-przygoda-w-puszczy-bialowieskiej-oraz-konsumpcja-przy-ognisku.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej/01-01-2010r-przejazdzka-kolejka-waskotorowa-z-ciekawa-przygoda-w-puszczy-bialowieskiej-oraz-konsumpcja-przy-ognisku.html
http://www.bialowieza.net.pl/Hotele-Kwatery-agroturystyczne-Zajazdy-Pensjonaty-i-inne-obiekty-noclegowe/zajazdy-pensjonaty/oee-siemianowka.html


puszczy, wycieczki do Białegostoku, Kurszynian i Supraśla, kuligi, ogniska pod 

gwiazdami, szampańska sylwestrowa zabawa i wiele innych!  

  

Świadczenia objęte pakietem sylwestrowym 30.12.2014-04.01.2015: 5 noclegów, 5 

śniadaniań, kolacja regionalna, obiadokolacja, 3 obiady, kolacja sylwestrowa, 

uroczysta kolacja. 

 

 Cena:  690 zł/os przy zapisach do 01.11.2014 cena promocyjna 620 zł/os 

 560 zł/os – dzieci do 12 lat (zakwaterowane w pokojach trzyosobowych ), przy 

zapisach do 01.11.2014 cena promocyjna 520 zł/os, dzieci do 3lat gratis  

Istnieje możliwość skrócenia terminu pobytu.   

 

Po otrzymaniu zgłoszenia z zaznaczeniem terminu i zakresu świadczeń 

prześlemy indywidualną kalkulację pobytu sylwestrowego. 

 

 

Sylwester w plenerze „Pod Puszczańskimi Gwiazdami” w sercu Puszczy 

Białowieskiej 31.12.2014r 

Wszystkim osobom przebywającym w okresie sylwestrowo-noworocznym w 

Białowieży i okolicach proponujemy powitanie Nowego Roku na naszej corocznej 

imprezie plenerowej „Pod Puszczańskimi Gwiazdami”. 

Program imprezy: 

O godz. 21.30 – spotkanie uczestników imprezy na parkingu koło Poczty w 

Białowieży, ul. Parkowa 2. Wyjazd bryczkami/saniami (w zależności od 

warunków pogodowych ) z Białowieży na miejsce ogniskowe „Pogorzelce” w 

Puszczy Białowieskiej. Przejazd 

odbywa się przy blasku pochodni. 

Na czas przejazdu uczestnicy 

dostaną termosy z herbatą 

rozgrzewającą „po białowiesku”. 

Ok. 22.00 – przyjazd na miejsce 

ogniskowew godz. 22.00 – 01.00 - 

sylwestrowa impreza plenerowa / 

ognisko z konsumpcją, zabawa 

przy muzyce mechanicznej, 

przywitanie Nowego Roku lampką 

szampana / 



Ok. 01.30 – powrót saniami/bryczkami do Białowieży przy blasku pochodni. 

W cenie imprezy sylwestrowej „Pod gwiazdami”: przejazd saniami/bryczkami, 

organizacja i obsługa imprezy, menu przy ognisku: kiełbaski ogniskowe, bigos 

myśliwski, zupa grzybowa, gorące kociołki ziemniaczane,  pieczywo, musztarda, 

keczup, herbata rozgrzewająca po białowiesku, grzaniec, lampka szampana. 

 

Koszt od osoby: 250 zł  

Organizator: 

Biuro Podróży „JUNIOR” w 

Białymstoku  

15-879 Białystok, ul. Stołeczna 25 

Zgłoszenia telefoniczne i 

informacje: 

W dni powszednie w godzinach 09.00 

– 17.00 : 085 74 15 720 lub 85 744 

43 26 

W pozostałych godzinach i w weekendy: 602 470 422 lub 606 256 209 

Zgłoszenia e-mailem: biuro@junior.bialystok.pl lub jurek@junior.bialystok.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sylwester w Wejmutce  

 

 

Sylwester w Wejmutce to zabawa do białego rana, łakocie 

cieszące podniebienie i niezapomniana atmosfera. To 

również kilka dni relaksu - wycieczki piesze do zimowych i 

tajemniczych ostępów Puszczy Białowieskiej, powroty do 

przytulnej sali kominkowej. Zapraszamy do przywitania 

Nowego Roku w najstarszym lesie Europy! Każdy znajdzie 

coś dla siebie - my dołożymy wszelkich starań by chwile 

spędzone w Wejmutce stały się niezapomniane! 

OBYT SYLWESTROWO-NOWOROCZNY W WEJMUTCE:  

690 PLN/OSOBA  

w cenie 3 noclegi ze śniadaniami oraz zabawa sylwestrowa, 

opłata za parking i opłata klimatyczna (Pobyt w pokoju 2 

osobowym)  

Dopłata do jedynki: 65 zł/doba  

Dopłata do apartamentu: 100 zł/doba/pokój  

Dostawki:  

Dziecko do 4 lat w łóżku z rodzicami - bez kosztów  

Dziecko 4 - 14 lat - 50%  ceny pakietu  

Osoba dorosła - 470 zł/ pobyt  

 

  Trzydniowy pakiet jest do wykorzystania w dowolnym 
terminie  

od 29.12.2014 do 3.01.2015  

   

Możliwość przedłużenia pobytu w atrakcyjnej cenie!  

ZAPRASZAMY!  

   

Warunki rezerwacji:  

 

 

Konieczność wpłacenia zadatku w wysokości 50% wartości 

pobytu, w terminie 5 dni od dnia dokonania rezerwacji.  

Rezerwacja jest potwierdzona po wpłynięciu zadatku na konto WEJMUTKI. 

Wpłacony zadatek w przypadku anulacji rezerwacji nie podlega zwrotowi, jak 

również nie podlega możliwości wykorzystania w terminie późniejszym. 

   

   

Oferta: 



Propozycje spędzenia wolnego czasu w Puszczy Białowieskiej:  

 wyjście z przewodnikiem do Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku 

Narodowego (3 godziny - ok. 8 km)  

 indywidualne zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów  

 wyprawa pieszo - samochodowa z licencjonowanymi przewodnikami w dalsze 

rejony Puszczy Białowieskiej z próbą obserwacji zwierząt w ich naturalnym 

środowisku, być może żubrów  

 sanna białowieska (lub wyjazd bryczkami- zależnie od pogody).  

 Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego  

 Samodzielne wyprawy piesze/rowerowe (jeśli pogoda dopisze) lub narciarskie 

po licznych szlakach turystycznych w całej Puszczy Białowieskiej  

 

Kontakt:   Wejmutka, tel: 85 68 12 117, email: wejmutka@wejmutka.pl, 

www.wejmutka.pl 

 

 

 

 

SYLWESTER WE WROTACH LASU W HAJNÓWCE  

 

Plan Pobytu Sylwestrowego 

31.12.2014r – 01.01.2015r 

 

31.12.2014  Środa 

 OD GODZ. 14:00 - 

Zakwaterowanie Szanownych Gości 

 OD GODZ. 15:00 – Obiad w restauracji Zajazdu 

 Od GODZ. 20:00 - BAL SYLWESTROWY ( dania gorące, przystawki, 

sałatki, ciasta, owoce, 0,5l wódki na parę, lampka szampana, napoje zimne 

i gorące) 

 Przywitanie Nowego Roku 2015 z pokazem Sztucznych Ogni w amfiteatrze 

miejskim położonym za obiektem.  

01.01.2015  Czwartek 

 OD GODZ. 9:00 do 11:00 – śniadanie w 

formie szwedzkiego stołu 

 Do godziny 12:00 - Wyjazd Szanownych 

Gości z Zajazdu 

Cena za osobę : 269 zł 

CENA ZAWIERA: 

Oferta: 

http://www.wejmutka.pl/


 Posiłki uwzględnione w programie: śniadanie, 

obiad; 

 Nocleg w pokojach: 1,2,3,4 – osobowych; 

 Bal Sylwestrowy  

Gościom, którzy będą chieli wczesniej do nas 

zawitac bądź przedłużyć rezerwację: proponujemy 

noclegi ze śniadaniami w promocyjnej cenie: 

 90 zł/osoba –pokój 1-osobowy 

 60 zł/osoba – pokój 2-osobowy 

 50zł/osoba –pokój 3 i 4 osobowy 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu pobytu z powodu małej 

ilości osób. 

 

Program Pobytu Noworocznego 2014/2015r. 

30.12.2014r -02.01.2015r 

30.12.2014 Wtorek 

 Regeneracja ciała i duszy w Parku Wodnym z 

licznymi atrakcjami miedzy innymi 

zjeżdżalnia zewnętrzna i sauna i jakuzzi.  

31.12.2014 Środa 

 Zwiedzanie Białowieży z przewodnikiem 

 –  Park Pałacowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne z 

multimedialną prezentacją fauny i flory Puszczy 

Białowieskiej, objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej, zwiedzanie 

Rezerwatu Pokazowego Żubrów. 

 BAL SYLWESTROWY  

 Przywitanie Nowego Roku 2015 z pokazem Sztucznych Ogni w amfiteatrze 

miejskim położonym za obiektem.  

01.01.2015  Czwartek 

 spacer do Soboru Świetej Trójcy – 

(zwiedzanie największej w Polsce 

dwupoziomowej Cerkwi)  

 spacer z lampionami do Kolejek Leśnych - 

miejsca, gdzie odbędzie się kulig z 

pochodniami przez Puszczę Białowiską z 

rozgrzewającym winem na drogę, (lub 

przejazd bryczkami- w zależności od pogody) 

Cena za osobę : 649 zł 

CENA ZAWIERA: 

 Posiłki uwzględnione w programie: 3 x 

śniadanie, 1 x obiadokolacja, 2 x obiad; 

 3 noclegi w pokojach: 1,2,3,4 – osobowych; 

 Godzinny bilet wstępu do Parku Wodnego w Hajnówce; 



 Wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Białowieży oraz bilety wstępu do 

Muzeów i rezerwatu; 

 Ofiara na Cerkiew; 

 Bal Sylwestrowy  

 Kulig (lub Bryczki) w tym pochodnie i wino grzane; 

Gościom, którzy będą chcieli wcześniej do nas zawitać bądź przedłużyć 

rezerwację: proponujemy noclegi ze śniadaniami w promocyjnej cenie: 

 90 zł/osoba –pokój 1-osobowy 

 60 zł/osoba – pokój 2-osobowy 

 50zł/osoba –pokój 3 i 4 osobowy 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu pobytu z powodu małej 

ilosci osób.  

 

Zajazd „Wrota Lasu” Ul. Piłsudskiego 14, 85 

876 72 34, www.wrotalasu.pl, 

biuro@wrotalasu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Do aktywnego wypoczynku zachęcamy 

Do Krainy Żubra zapraszamy! 

 

 

 

 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”  

 

17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45 

tel. + 48 85 682 43 81 , fax +48 85 682 51 41 

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl biuro@lot.bialowieza.pl 

www.lot.bialowieza.pl 
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