
Aktywna zima w regionie Puszczy Białowieskiej! 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy marzą o relaksie w otoczeniu zimowych, bajkowych 
krajobrazów, z dala od zgiełku wielkich miast. Unikatowa przyroda, wielokulturowy klimat, 
zachwycająca architektura, smakowita kuchnia – puszczańska kraina kusi bogactwem atrakcji. W tym 
malowniczym zakątku nie ma miejsca na nudę. Puszcza Białowieska i okolice to doskonałe miejsce na 
weekendowy wypad za miasto oraz dłuższy urlop. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami – 
sylwestrową i zimową.  

Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” 

www.lot.bialowieza.pl  
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Gościnna Kraina Żubra zaprasza pod 

strzechę wielokulturowości osadzonej na 

tle malowniczej kniei. To tu, w 

najczystszym regionie Polski odpoczniecie 

Państwo z dala od zgiełku wielkich miast. 

Unikatowa przyroda, wielokulturowy 

klimat pogranicza, zachwycająca architektura drewniana, gościnni ludzie – to 

wszytko tu jest!  

 

Kraina Żubra na  zimę -  dlaczego warto do nas 

przyjechać? 

 

 ponieważ... 

…w regionie Puszczy Białowieskiej - Krainie Żubra 

skumulowane jest wszystko, co w Podlasiu 

najpiękniejsze - natura i wielokulturowość. 

 ponieważ…. 

…Kraina Żubra to smakowita kraina, także w 

dosłownym znaczeniu. Tylko tu spróbujecie Państwo 

oryginalnego ciasta „marcinek”, smakowitej 

dziczyzny przyprawionej puszczańskimi ziołami oraz 

miodów  – m. in. znanej marki Lipiec Białowieski 

oraz  pitnych.  

 ponieważ…. 

…w regionie Puszczy Białowieskiej nie ma miejsca 

na nudę!  

 

 

…w regionie Puszczy Białowieskiej nie ma 

miejsca na nudę! 

 

Zapraszamy do  Puszczy Białowieskiej! Więcej: 

www.lot.bialowieza.pl 
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Oferujemy: 

 białe szaleństwo na biegowych trasach 

narciarskich - malowniczą okolicę Polany 

Białowieskiej w Białowieży oplata ciekawy szlak 

narciarski w postaci kilometrowej pętli. Istnieje 

możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu. 

 wędrówkę szlakami turystycznymi – pieszymi i 

Nordic Walking, które doskonale sprawdzają się 

również jako trasy narciarskie. Wycieczka 

leśnymi drogami w głąb prastarej Puszczy to 

doskonała okazja by wsłuchać się w odgłosy 

natury oraz spotkać się z żubrem . 

 kuligi i biesiady w otulinie Puszczy i jej okolicach 

– zimowy krajobraz Puszczy skąpany w słońcu to 

idealne miejsce do śnieżnych zabaw. 

 sylwester pod gwiazdami  - kulig a potem ognisko 

w Puszczy Białowieskiej to doskonale propozycje 

na sylwestrowe szaleństwa. 

 wycieczki krajoznawcze w głąb Białowieskiego 

Parku Narodowego – do najcenniejszej części 

Puszczy, której pierwotne piękno zostało poddane 

ścisłej ochronie.  

 zwiedzanie obiektów Białowieskiego Parku 

Narodowego: Rezerwat Pokazowy Żubrów, gdzie 

można zobaczyć króla puszczy oraz innych 

leśnych mieszkańców a także nowoczesne 

Muzeum Przyrodniczo–Leśne w Białowieży, 

prezentujące historię i walory przyrodnicze 

Puszczy ,,w pigułce’’.  

 udział w interesujących zajęciach 

warsztatowych– tkackich, garncarskich, 

kulinarnych wg. tradycyjnych sposobów i 

receptur. Przekonamy się, że herbata z 

własnoręcznie zrobionego kubka  wraz z pajdą 

chleba prosto z pieca i ręcznie ubitego  masła 

smakuje najlepiej!  A po posiłku zapraszamy na 

zajęcia z orientacji w terenie – może odkryjemy 

drogę do ukrytej w leśnej gęstwinie Chatki Baby 

Jagi ?  

Wioska tematyczne w Lewkowie Starym 

- warsztaty 
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W poszukiwaniu śladu żubra – oferty 

pobytowe 
 

Region Puszczy Białowieskiej skrywa wiele pięknych miejsc, ukrytych w leśnej 

gęstwinie. Biura turystyczne oferują turystom wycieczki pełne przygód – 

wykwalifikowani przewodnicy zaprowadzą do najbardziej urokliwych miejsc z 

dala od utartych szlaków, pokażą piękno puszczy o każdej porze - o zmierzchu, o 

poranku, skierują do miejsc, gdzie spotkać można leśnych mieszkańców. 

Niesamowitą przygodę gwarantuje udział w zielonych szkołach, w sercu prastarej 

puszczy. Pełnię wrażeń potęgują wesołe biesiady przy ognisku, przejazdy 

bryczkami oraz smakowita kuchnia 

 

 

Oferta: 

Cudowne, białe ferie zimowe w 

Puszczy Białowieskiej 

 

ZIMOWE  pobyty rodzinne w WEJMUTCE w 

Białowieży    

Zapraszamy całe rodziny do spędzenia kilku 

zimowych dni w przepięknej puszczańskiej 

krainie. Oprócz tradycyjnych wycieczek: 

 do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, 

 Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego 

Parku Narodowego, 
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 Muzeum Przyrodniczego BPN, 

 na Szlak Dębów Królewskich. 

proponujemy fantastyczny KULIG  po zaśnieżonej 

Puszczy Białowieskiej 

spacery na NARTACH BIEGOWYCH po szlakach 

puszczańskich 

wycieczki z przewodnikiem w poszukiwaniu 

TROPÓW ZWIERZĄT 

Wyprawy po puszczy ramach EDUKACJI 

PRZYRODZNICZEJ 

gorące wieczory przy kominku w sali myśliwskiej 

Wejmutki 

Naszym Gościom oferujemy upusty już od 3 dni 

pobytu! 

pobyt 3 - 4 dni - upust 5 % 

I jeszcze bardziej atrakcyjne ceny przy 

rezerwacjach  powyżej 4 dni: 

 mały pokój dwuosobowy (dwa łóżka 

pojedyncze) w cenie 160 zł/dobę, 

 pokój dwuosobowy w cenie 200 zł/dobę, 

 pokój trzyosobowy w cenie 250 zł/dobę, 

 pokój czteroosobowy w cenie 320 zł/dobę. 

W koszt pobytu wliczone śniadanie, opłata za 

parking oraz internet bezprzewodowy.   Szczegóły 

oferty przesyłamy po otrzymaniu zapytania e-

mailem.  

Można u nas wypożyczyć: 

 NARTY BIEGOWE- 8 zł/godzinę lub 40 zł/dzień - dla naszych Gości: 7 

zł/godzinę i 35 zł/dzień;  

 KIJE NORDIC WALKING- 4 zł/godzinę lub 20 zł/dzień - dla naszych Gości: 

3 zł/godzinę i 16 zł/dzień; 

 LORNETKI: 10 zł/ wycieczkę - tylko dla naszych Gości 

 i więcej... Kontakt: Białowieska Akademia Bioróżnorodności, Tel.: 85 68 12 117, 

email: wejmutka@wejmutka.pl, www.wejmutka.pl 
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 Zima w Puszczy Białowieskiej 

 

Zima to idealna pora roku na organizację w Puszczy Białowieskiej firmowych 

imprez integracyjnych, wycieczek oraz szkoleń i konferencji. Czekają na Państwa 

"bezkrwawe łowy" na króla Puszczy żubra, przejażdżki kolejką wąskotorową, 

bryczkami, zimowe kuligi, atrakcyjny program 

zwiedzania Puszczy Białowieskiej oraz biesiady 

przy ognisku. Polecamy również jedno i 

kilkudniowe wycieczki do białoruskiej części 

Puszczy Białowieskiej przez funkcjonujące w 

Białowieży piesze przejście graniczne z Białorusią. 

Zapewniamy pełną organizację takich wyjazdów.  

Młodzież szkolną zapraszamy do Puszczy 

Białowieskiej na wycieczki, "Zielone szkoły", 

biwaki oraz zajęcia edukacyjne. 

 

Proponujemy: 

 Sylwester w Puszczy Białowieskiej 

 Firmowe imprezy wigilijne 

 Zima 2014/2015 w Puszczy Białowieskiej 

 Wynajem miejsca ogniskowego 

 Imprezy integracyjne dla firm 

 Wycieczki szkolne na Podlasie i do Puszczy 

Białowieskiej 

 Szkolenia, konferencje, sympozja naukowe 

 Biesiady i ogniska w Puszczy Białowieskiej 

 Wycieczki kilkudniowe, imprezy 

integracyjne dla firm oraz konferencje i 

szkolenia w białoruskiej części Puszczy 

Białowieskiej 

 Wycieczki na Białoruś 

 Jednodniowe autokarowe i rowerowe 

wypady do białoruskiej części Puszczy 

Białowieskiej 

 

Oferta: 

http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/sylwester-w-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/firmowe-imprezy-wigilijne-w-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/zima-2010-2011-w-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.bialowieza.net.pl/menu-junior-poleca/wynajem-miejsc-ogniskowych.html
http://www.bialowieza.net.pl/menu-junior-poleca/imprezy-integracyjne.html
http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=wycieczki-szkolne
http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=wycieczki-szkolne
http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=konferencje-szkolenia
http://www.bialowieza.net.pl/Nawigacja/aktualnosci/biesiady-i-ogniska-w-puszczy-bialowieskiej.html
http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=wycieczki-kilkudniowe-imprezy-integracyjne-dla-firm-oraz-konferencje-i-szkolenia-w-bialoruskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej
http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=wycieczki-kilkudniowe-imprezy-integracyjne-dla-firm-oraz-konferencje-i-szkolenia-w-bialoruskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej
http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=wycieczki-kilkudniowe-imprezy-integracyjne-dla-firm-oraz-konferencje-i-szkolenia-w-bialoruskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej
http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=wycieczki-kilkudniowe-imprezy-integracyjne-dla-firm-oraz-konferencje-i-szkolenia-w-bialoruskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej
http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=wycieczki-na-bialorus
http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=jednodniowe-autokarowe-i-rowerowe-wypady-do-bialoruskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej
http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=jednodniowe-autokarowe-i-rowerowe-wypady-do-bialoruskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej
http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=jednodniowe-autokarowe-i-rowerowe-wypady-do-bialoruskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej
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Kuligi po Puszczy Białowieskiej 

 
Zaśnieżona Puszcza Białowieska jest znakomitym 

miejscem do organizacji kuligów i innych imprez 

towarzyszących. Zapewniamy przejażdżki saniami 

przez najciekawsze miejsca Puszczy, ogniska i 

biesiady, przejażdżki kolejką wąskotorową oraz ciekawe programy turystyczne. 

Przykładowa oferta 

Kulig po Puszczy Białowieskiej z ogniskiem i zwiedzaniem Białowieży 

Kulig realizowany jest 4 - osobowymi saniami z Białowieży na miejsce ogniskowe 

w Puszczy Białowieskiej,  biesiada przy ognisku. Jednorazowo istnieje możliwość 

obsługi do 100 osób. 

W programie: 

 zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego z nowoczesną multimedialną 

prezentacją fauny i flory Puszczy Białowieskiej, wstęp na wieżę widokową 

 zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów 

 kulig na miejsce ogniskowe, biesiada przy ognisku 

Proponowane menu: kiełbaski ogniskowe, bigos myśliwski, kiszka ziemniaczana z 

gulaszem myśliwskim, kawa, herbata, pieczywo, grzaniec, keczup, musztarda Do 

dyspozycji grupy zadaszone wiaty z miejscami do siedzenia. Impreza przy muzyce 

mechanicznej i akompaniamencie akordeonisty. Zabawa taneczna w plenerze. 

Ponadto podczas imprezy: prezentacja sygnałów myśliwskich, konkursy i zabawy 

przy ognisku 

Realizujemy również zamówienia na posiłek wg. indywidualnych uzgodnień.  

Świadczenia: kulig 4-osobowymi saniami, bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów, usługi przewodnickie, ognisko, konsumpcja wg wybranego wariantu, 

obsługa przy ognisku  

Cena imprezy uzależniona jest od ilości osób oraz zakresu zamawianych 

świadczeń. 

 

Istnieje również możliwość realizacji kuligów w 

wersji skróconej bez programu zwiedzania. 

 

Kontakt: Biuro Podróży „JUNIOR” s.c. Eugeniusz 

Ławreniuk, Jerzy Bobrowski 

ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok 

Ławreniuk Eugeniusz tel. kom. 606 256 209  

Bobrowski Jerzy tel. kom. 602 470 422 

biuro@junior.bialystok.pl 

www.bialowieza.net.pl 
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PTTK Białowieża 

- zimową porą w sercu Puszczy….. 

 

Organizacja imprez 

 organizacja noclegów wraz z wyżywieniem i wszechstronnym programem 

turystycznym 

 kompleksowa organizacja szkoleń i konferencji 

 wynajem autokarów 

 napad pograniczników obcego mocarstwa 

 wyekwipowanie grup w paczki prowiantowe 

 organizację ognisk w puszczy z towarzyszeniem akordeonistów 

 występ sygnalistów prezentujących sygnały myśliwskie 

 przewodnicy tematyczni na specjalne zamówienie ( np. ornitolodzy, 

biolodzy , historycy ) 

 organizacja wesel , bankietów i biesiad tematycznych 

 wyżywienie grup szkolnych przybywających do Białowieży 

 pomoc w realizacji programów „Zielonych Szkół” – zwiedzania skansenów, 

wycieczki szlakiem wielokulturowości Podlasia, warsztaty folklorystyczne  

(gotowanie i lepienie pierogów , 

pieczenie obwarzanków, 

wykonywanie ozdób ludowych, 

młócka zboża , bicie masła , tarcie 

chrzanu itp… ) 

 

Biuro PTTK w Białowieży 

świadczy kompleksowe usługi w 

zakresie turystyki aktywnej: 

organizacja przejazdów koleją 

wąskotorową, organizacja 

noclegów wraz z wyżywieniem i 

wszechstronnym programem 

turystycznym, kompleksowa 

organizacja szkoleń i konferencji, 

wynajem autokarów, organizacja spływów kajakowych w Narewce i wiele innych.   

 

Zapraszamy do Puszczy Białowieskiej. 

PTTK Oddział w Białowieży – poznaj smak przygody. 

Oferta: 
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Przyrodnicze wędrowania - propozycje dla turystów 

chcących zobaczyć więcej ! 

 

OKO W OKO Z ŻUBREM 

 Pokażemy Państwu dziewicze piękno Puszczy 

Białowieskiej, zaprowadzimy do najbardziej 

urokliwych miejsc, a przy odrobinie szczęścia - 

podejrzymy leśnych mieszkańców.  

  

RODZINNE WĘDROWANIE Z DZIEĆMI  W 

POSZUKIWANIU TROPÓW ZWIERZĄT 

Wycieczka edukacyjna dla rodzin z dziećmi do 

niedostępnego bez opieki przewodnika Rezerwatu 

Ścisłego.  

  

REZERWAT ŚCISŁY - NAJCENNIEJSZY LAS 

EUROPY: "KRÓLESTWO CZOSNKU 

NIEDŹWIEDZIEGO” 

Wycieczka piesza do najbardziej znanego w świecie 

fragmentu Puszczy Białowieskiej. Podczas wędrówki 

koncentrujemy się na mijanych miejscach: historii Białowieży i 

czasach carskich, mozaice kulturowej i religijnej oraz 

przyrodzie z uwzględnieniem świata roślin, zwierząt i grzybów.  

 

PUSZCZA NOCĄ: JAK TU CICHO O ZMIERZCHU ? 

Nocne wędrowanie w blasku księżycowej latarni - poczuj 

dreszczyk emocji! Nocne wyprawy w głąb puszczy dostarczają 

niezapomnianych wrażeń, to także szansa na spotkanie leśnych 

mieszkańców, mniej 

aktywnych za dnia. 

Nocne życie w puszczy 

nie jest takie ciche. 
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Wędrówki z Biurem 

Turystyki Ryś  

Biuro Turystyki Ryś od 14 lat dba o 

komfort i udane wakacje turystów.  

Proponujemy Państwu relaks z dala 

od zgiełku wielkich miast, w sercu 

pierwotnej Puszczy Białowieskiej. 

Wykwalifikowani przewodnicy 

zaprowadzą Państwa do 

najpiękniejszych miejsc, z dala od 

utartych ścieżek, pokażą piękno 

puszczy o każdej porze - za dnia jak i 

w nocy. Daj się porwać przygodzie!  

 

SPOTKANIA Z NATURĄ – 

OFERTY WYCIECZEK:  

 

ŻYCIE NOCNE – SOWY,  NIETOPERZE ... - wieczorne spacery z przewodnikiem 

po lesie, w grupach 5 - 8 

osobowych w celu obserwacji 

nocnego życia. Czas 2 - 3 godziny. 

Start godz. 20.00 – 21.00 

 

PORANNY PTASI KONCERT - 

słuchanie ptaków i obserwacja 

podczas porannego spaceru w 

grupie do 10 osób. Czas 2 - 3 

godziny. Start godziny poranne 

lub późno popołudniowe (do 

uzgodnienia). 

 

TAM GDZIE BOBRY BYWAJĄ - 

wycieczka w grupach do 10 osób. 

Na grobli w Parku Pałacowym 

Oferta: 
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Czas 3 – 4 godziny. Start o świcie 

lub przed zmierzchem (do 

uzgodnienia). 

 

NA SPOTKANIE Z ŻUBREM - 

wycieczka w grupach do 10 osób. 

Czas 3 - 4 godziny. Start przed 

świtem (do uzgodnienia).      

 

TROPAMI ZWIERZĄT – 

wyprawy zimą na nartach 

biegowych tropami zwierząt w 

celu obserwacji życia w Puszczy w grupach 4 – 6 osobowych. Czas 3 - 4 godziny.  

 

Oferujemy także wycieczki  z licencjonowanym przewodnikiem do Obszaru 

Ochronnego Orłówka Białowieskiego Parku Narodowego, Muzeum Przyrodniczo - 

Leśnego BPN, Miejsca Mocy, przygotowujemy również indywidualne programy 

zwiedzania Puszczy Białowieskiej i jej okolic m. in. na Szlak Tatarski, Szlak 

Bociani, Szlakiem Cerkwi i Prawosławia. 

Uwaga! Istnieje możliwość negocjacji cen 

 

 

Kontakt: Biuro Turystyki „RYŚ” Bazyli 

Skiepko 

ul. Krzyże 22 

17-230 Białowieża 

tel/fax: (85) 6812249, tel: (85) 6812095 

kom: 608582840, 660667790 

e-mail: biuro_turystyki_rys@wp.pl 

www.biurorys.internetdsl.pl  www.turystyka-

rys.pl 

 

Zapraszmy na odpoczynek na łonie 

natury!  
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ZIMA WE WROTACH 

LASU W HAJNÓWCE – 

tu nie ma miejsca na 

nudę! 

 

Oferta jesień – zima 2014/2015r 

(ważna od 30.09.2014r do 30.03.2015r) 

 

Zapraszamy do pobytu w naszym Zajeździe WROTA LASU, 

który jest położony w Hajnówce w centrum miasta na skraju 

Puszczy Białowieskiej. 

 

Rejon Puszczy Białowieskiej to godne polecenia miejsce dla 

wszystkich miłośników aktywnych form turystyki. Puszcza 

Białowieska - naturalny las, będący Obiektem Światowego 

Dziedzictwa UNESCO, jest idealnym punktem do kontaktu z 

przyrodą i spokojnego wypoczynku.  

 

Ciekawostka!!! W tym roku Kraina Żubra okazała 

się być jednym z ulubionych regionów społeczności 

turystycznej on - line. 

 

Zajazd posiada 60 miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych oraz 1 pokojem 

studio. Wszystkie pokoje dysponują oddzielną łazienką. W Zajeździe jest bezprzewodowy 

Internet. Ogrodzone miejsce parkingowe otrzymujecie Państwo gratis w ramach pobytu.  

 

W Zajeździe znajduje się również restauracja i bar. 

 

Oferta grupowa (powyżej 20 osób)*: 

Szkoły podstawowe: 

 Nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją – 60 

zł/osoba 

 Nocleg ze śniadaniem, obiadem i kolacją – 73 

zł/osoba 

Szkoły gimnazjalne: 

 Nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją – 68 

zł/osoba 

 Nocleg ze śniadaniem, obiadem i kolacją – 83 

zł/osoba 

Szkoły średnie i dorośli: 

 Nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją – 77 zł/osoba 

 Nocleg ze śniadaniem, obiadem i kolacją – 89 zł/osoba 

Oferta: 
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     Oferta indywidualna: 

 Pokój jednoosobowy: 125 zł * 

 Cena za osobę w pokoju 2,3 i 4 – osobowym: 80 zł * 

*Cena zawiera nocleg, obiadokolację (zupa, II danie, herbata), śniadanie, dostęp do 

bezprzewodowego Internetu, parking) 

 

Przy pobycie powyżej 3 doby 10% rabatu na każdą koleją dobę spędzoną W Zajeździe. 

# Możliwość negocjacji cen   

 
Na Państwa życzenie pomożemy aktywnie spędzić czas. Służymy pomocą w 

zaplanowaniu pobytu. Za dodatkową opłatą zorganizujemy: 

 

 Wycieczkę z przewodnikiem po Puszczy Białowieskiej  

 Przejazd Koleją Wąskotorowa po Puszczy Białowieskiej 

 Wycieczkę 4-osobowymi bryczkami lub kuligiem po Puszczy Białowieskiej 

 Wejście ze zniżką do pobliskiego Parku Wodnego - z licznymi atrakcjami 

wodnymi 

 Warsztaty kowalstwa i ślusarstwa 

 Zwiedzanie Muzeum Kultury Białoruskiej 

 Nordic Walking leśnymi ścieżkami  

 Paintball, Quady 

 Zwiedzanie Soboru Świętej Trójcy 

 Kolacje biesiadne w towarzystwie DJ- a lub zespołu ludowego 

 Występy Chóru Cerkiewnego 

 Oraz wiele innych atrakcji… 

 

Obierając nasz Zajazd, jako bazę wypadową zachęcamy również do zobaczenia ciekawych 

miejsc w okolicy między innymi: 

 Białystok (Pałac Branickich, neogotycka katedra pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy i 

inne) 

 Supraśl (Monastyr i muzeum ikon) 

 Tykocin (Barokowa synagoga, Kirkut-cmentarz Żydowski) 

 Szlak tatarski (Kruszyniany i Bohoniki) 

 Bug + kraina Bobra ( Drohiczyn, Siemiatycze, Mielnik, Święta Góra Grabarka) 

 Oraz wiele innych …. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: (85) 8767234, www.wrotalasu.pl 
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Relaks w SPA 

Gdy niska temperatura da się we znaki, zmarzluchy mogą udać się na 

zasłużony relaks do saun  bądź salonów SPA,  gdzie naładują baterie do kolejnych 

wędrówek. 

 

Dotyk Natury Day Spa – 

podaruj sobie chwile 

relaksu… 

Wszyscy strudzeni podróżnicy mogą liczyć na chwile odprężenia, złapania 

oddechu. Na turystycznej mapie regionu jest miejsce, gdzie w blasku świec, przy 

relaksującej muzyce, aromatycznym zapachu olejków eterycznych odprężysz się i 

zapomnisz o troskach i zmartwieniach dnia codziennego. To magiczne, pełne 

uroku miejsce to Dotyk Natury Day Spa w Hajnówce. Wykwalifikowani 

instruktorzy zabiorą nas w podroż po krainie relaksu, zadbają o ciało i duszę, 

zabiorą na spacer puszczańskimi szlakami nordic walking, zdradzą techniki 

prawidłowego żywienia. Bogata oferta: od masaży m.in. czekoladą, lodem, kijami 

bambusowymi przez różnorodne zabiegi pielęgnacyjne orzeźwią ciało, sprawią, że 

poczujemy się rześcy, piękni i zrelaksowani. 

 

U nas zorganizujesz romantyczną randkę ze swoim Partnerem, spotkanie z 

dawno niewidzianą przyjaciółką lub wieczorek panieński- nie ma nic lepszego niż 

wspólna podróż po dobry humor, wyciszenie i piękny wygląd. 

Zaproszenie do naszego spa jest świetnym i eleganckim prezentem dla bliskiej Ci 

osoby. 

 

Zapraszamy serdecznie 

i zapewniamy, że 

Twoje zadowolenie jest 

dla nas najważniejsze ! 

 

 
 

Oferta: 
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Kontakt ze Spa: 

(w budynku Parku Wodnego w Hajnówce) 

ul. 3 Maja 50 ,17-200 Hajnówka  

tel. 505 496 266  

www.dotyknatury.com.pl, E-mail: spa@dotyknatury.com.pl, 

biuro@dotyknatury.com.pl 

Kontakt z instruktorem nordic walking i aqua fitness: 
mgr Marlena Zagórnik tel. 693 039 791 

 

 



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, www.lot.bialowieza.pl biuro@lot.bialowieza.pl,   

 

Zaciszne SPA w kwaterach 

agroturystycznych  

Stowarzyszenia Agroturystyczne zapraszają na relaks 

w saunach i salonach SPA. Gościnni gospodarze 

zadbają nie tylko o atrakcje dla duszy, ale także i ciała – kąpiel parowa oczyści 

ciało i umysł, sprawi, że poczujecie się rześko i 

gotowi do dalszych przygód. 

 

Możliwość skorzystania z sauny oferują: 

Zacisze u Anny, Hajdukowszczyzna 

Bukwica, Zabłotczyzna 

Bora Zdrój, Lewkowo Nowe 

Agroturystyka Przylesie , Lipiny 

Kalinówka i Kalina- Kruhlik 

Żubr, Siemianówka 

Kwatera Twój Raj, Narewka 

Kontakt: 

Białowieskie Stowarzyszenie 

Agroturystyczne „ŻUBR” 

17-200 Hajnówka, ul. Południowa 4 

Tel. 607 319 760 

bsa-zubr@home.pl www.agrobialowieza.pl 

 

 

 

 

Bora Zdrój, Lewkowo Nowe 

Kalinówka i Kalina- Kruhlik, 

Korcik, Lewkowo Nowe, 

Pod wiązem- Siemianówka (bania), 

Żubrowa Ostoja- Słobódka, 

Żubr, Siemianówka (beczka kapielowa ) 

Żubrowy Szlak, Babia Góra 

Dwór Bartnika, Narewka (kompleks SPA ) 

Kontakt:  

Agroturystyczne Stowarzyszenie „Puszcza Białowieska” 

17-220 Narewka ul. Mickiewicza 50 

tel. 85 685 82 15 – Prezes Stowarzyszenia www.agrokwatera.eu 

Oferta: 
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Śladem kultury regionu 

Region Puszczy Białowieskiej to miejsce splotu wielu kultur, które tworzą 

fascynujący warkocz dziedzictwa regionu, spinający w całość pasma folkloru, 

obrzędowości i pamięci o przodkach. Pamięć o tradycji pieczołowicie pielęgnują 

mieszkańcy. Muzea, galerie i izby regionalne to godne polecenia miejsca. 

*** 

Muzeum Kowalstwa i 

Ślusarstwa – zostań kowalem 

swojej podkowy  

Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w 

Hajnówce zaprasza wszystkich – 

dorosłych i dzieci na warsztaty z 

kowalstwa. Muzeum to jedyne miejsce w 

regionie, gdzie poznacie Państwo technikę 

kowalskiego fachu oraz będziecie mogli spróbować samodzielnie wykuć podkowę. 

Wizyta w Muzeum to też doskonała lekcja historii rzemiosła – znajdują się tu  

narzędzia i wyroby kowalskie, wyroby kowalstwa artystycznego, a na zapleczu 

starej kuźni mieści się miniaturowa osada starożytnego hutnictwa, gdzie można 

poznać proces wytopu żelaza. Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce – 

niecodzienna lekcja historii okraszona szczyptą humoru sympatycznego 

gospodarza.  

Kontakt: 

Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, 

 ul. 3 Maja ( Róg ul. Lipowej),   

Tel.85 682 25 64, 601 073 775 

 

 

Oferta: 
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Galeria Sztuki Regionu i Pogranicza KRESY – 

relaks w puszczańskiej krainie kultury 

 

Galeria Sztuki Regionu i Pogranicza ,,KRESY” w 

Pogorzelcach zaprasza do odpoczynku  i spotkania z 

kulturą  osadzonej w tle puszczańskiego krajobrazu. 

To miejsce styku przyrody i lokalnego folkloru.  W 

galerii można bowiem obejrzeć wystawy rzeźby i 

malarstwa, ale także eksponaty garncarstwa, 

ceramiki, bednarstwa, tkactwa, dywanów 

dwuosnowowych, koronkarstwa i innych. Galeria 

pokazuje różnorodność kulturową i przybliża 

twórczość miejscowych artystów oraz rękodzielników. 

Można tu zobaczyć i kupić prace znanych podlaskich 

artystów oraz 

twórców ludowych. 

Sezonowo odbywają 

się tutaj tematyczne 

wystawy i 

wernisaże podlaskich artystów. Strudzony 

wędrowiec może tu także liczyć na odpoczynek 

w komfortowych apartamentach.  

Firma KRESY 

Apartamenty Gościnne i Galeria Sztuki 

Krystyna i Jan Sawiccy  

Pogorzelce 19 

tel.: +48 85 681 26 66 

kom.: +48 694 518 114 

kom.2: +48 604 162 203 

firma@galeriakresy.pl 

noclegi@galeriakresy.pl 

www.galeriakresy.pl 

 

 

Oferta: 
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Rękodzieło Małgorzaty Krawczyk 

Rękodzieło w wykonaniu Małgorzata Krawczyk to 

prawdziwe małe dzieła sztuki. Piękne płaskorzeźby 

Podlaskie Madonny, ręcznie haftowane obrazy oraz 

szydełkowe obrusy i firany nadadzą szyku domowym 

salonom. Pani Małgorzata zaprasza również wszystkich  

na zajęcia z malarstwa (na szkle, desce, płótnie), rzeźby 

w glinie i lipie oraz papieroplastyki i innych technik 

rozwijających wyobraźnie przestrzenną i kolorystyczną. 

W sam raz w długie, zimowe wieczory.. 

 

Małgorzata Krawczyk 

Planta 4, 17-220 Narewka 

tel. 606 906 141 

www.agrokwatera.eu/pl_krawczyk-malgorzata,9.html 

 

 

Izby Regionalne - śladem ducha 

minionego wieku… 

W samym sercu puszczy, dzięki staraniom 

mieszkańców, echo podlaskiego  folkloru nadal wesoło 

rozbrzmiewa wśród kniei. W poszukiwaniu śladów 

kultury regionu zapraszamy do Izb Regionalnych 

prezentujących wnętrza dawnych chat podlaskich, 

przedmioty codziennego użytku, rękodzieło.  

 

 

 

Izby Regionalne w 

kwaterach 

agroturystycznych

: 

Bora Zdrój w Lewkowie Nowym - Cerkiewne 

Podlasie, Leśna Galeria, Gościnny Las, 

Ojcowizna -narzędzia i maszyny dawniej 

używane,  

Podlaska Madonna autorstwa pani 

Małgorzaty 

Oferta: 

Oferta: 
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Dwór Bartnika w Narewce- muzeum 

pszczelarskie,  

Melisa w Plancie - Muzeum Rodzinne 

Na skraju puszczy w Zabłotczyźnie- 

eksponaty narzędzi rolniczych- staroci,  

Suszczy Borek w Suszczy Borku - muzeum 

chleba, wypiek chleba, żniwa  

Żubrowa Ostoja w Słobódce - kuźnia z XX 

lat,  

U Ireny w Lewkowie Starym - warsztaty 

tkacie 

Kontakt: 

Agroturystyczne Stowarzyszenie 

„Puszcza Białowieska” 

ul. Mickiewicza 50, 17-220 Narewka  

tel. 85 685 82 15 - Prezes Stowarzyszenia 

prezes@agrokwatera.eu, 

www.agrokwatera.eu  

 

Suszczy Borek w Suszczy Borku - muzeum 

chleba, wypiek chleba, żniwa  

Zagroda Stefana w Nowoberezowie - 

wnętrze dawnej chaty podlaskiej, dawne 

przedmioty codziennego użytku  

Bora Zdrój w Lewkowie Nowym – 

Cerkiewne Podlasie, Leśna Galeria, 

Gościnny Las, Ojcowizna 

Pod Gruszą w Grabowcu - pokaz i wspólne pieczenie bułek w piecu chlebowym, 

wyplatanie koszy ze słomy, przędzenie na kołowrotku, itp. 

Kontakt: 

Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "ŻUBR" 

17-200 Hajnówka, ul. Południowa 4 

Adres korespondencyjny: Zabłotczyzna 12, Narewka 

Tel. 607 319 760, bsa-zubr@home.pl, www.agrobialowieza.pl 
 

http://www.agrobialowieza.pl/
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Przydatne adresy 
BAZA NOCLEGOWA: 

Białowieskie Stowarzyszenie, Agroturystyczne  „Żubr”, Narewka, ul. Mickiewicza 

50, tel. 85 685 82 15 - Prezes Stowarzyszenia, prezes@agrokwatera.eu, 

www.agrobialowieza.pl   

Agroturystyczne Stowarzyszenie „Puszcza Białowieska”, ul. Południowa 4, 

Hajnówka, Adres korespondenycjny: Zabłotczyzna 12 17-220 Narewka, Tel. 607 

319 760, bsa-zubr@home.pl, www.agrokwatera.eu 

 

W ofercie wybranych gospodarstw agroturystycznych obu stowarzyszeń: 

przejazdy bryczką, regionalna kuchnia, usługi przewodnickie, kuligi, organizacja 

imprez okolicznościowych, ogniska 

 

 

 

Miasto Hajnówka: 

Zajazd „Wrota Lasu” – w ofercie: restauracja, domowa 

kuchnia, sala konferencyjna, organizacja czasu wolnego: 

biesiady, poznanie regionu, imprezy plenerowe i 

integracyjne, przejazdy bryczkami. Ul. Piłsudskiego 14, 

85 876 72 34, www.wrotalasu.pl, biuro@wrotalasu.pl. 

 

Gmina Białowieża: 

Pokoje Gościnne Białowieskiego Parku Narodowego - 

obiekt dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, sale konferencyjne i seminaryjne, 

sauna, aneks kuchenny, parking. Obiekt położony w 

strefie ciszy na terenie zabytkowego Parku Pałacowego. 

W budynku, w którym mieszczą się „Pokoje Gościnne" 

znajduje się również restauracja, Muzeum Przyrodniczo-Leśne z punktem 

sprzedaży pamiątek oraz Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego/ ul. Park 

Pałacowy 11, www.noclegi.bpn.com.pl, rezerwacje indywidualne: tel. 682 97 29, 

fax 682 97 16, hotel@bpn.com.pl, rezerwacje grupowe: tel. 681 20 33 wew. 729 , 

fax 682 97 16, noclegi@bpn.com.pl. 
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Hotel Matecznik - w ofercie: restauracja, SPA, 

zielarnia, sala konferencyjna. Matecznik nie jest celem, 

jest przystanią w wędrówce, drogowskazem do Puszczy 

Białowieskiej i przewodnikiem po nieskażonej od 

wieków przyrodzie. Wygodne łóżko, naturalna sezonowa 

kuchnia, życzliwi ludzie i pachnące lasem powietrze. To 

cechy opiekuńczego Matecznika/ ul. Waszkiewicza 220 

17-230 Białowieża, 503 673 274, 

www.hotelmatecznik.pl, marketing@hotelmatecznik.pl 

 

Apartamenty "Kresy" - w ofercie: sala konferencyjna na 16 

osób, galeria sztuki, miejsce ogniskowe w otoczeniu 

bajkowego ogrodu, wiata, taras, internet. Odpocznij w 

otoczeniu unikatowej przyrody i kultury/ Pogorzelce 19,  

694 518 114, 604 162 203 www.galeriakresy.pl, 

galeriakresy@neostrada.pl noclegi@galeriakresy.pl 

 

Apartamenty przy Restauracji "Stoczek1929" - 

apartamenty w zabytkowej kamienicy, 

restauracja. Doceniając dorobek naszych 

przodków, pragniemy ocalić od zapomnienia 

wspaniałe tradycje kulinarne, architektoniczne, 

kulturalne i namawiamy Państwa aby sięgać do 

korzeni, gdyż są one skarbnicą wiedzy o nas 

samych. Pośród prastarej puszczy na polanie zwanej Białowieżą czeka na 

Państwa miejsce wyjątkowe- drewniana białowieska chata z bali z okiennicami , 

gontem na dachu i bogato zdobiona na wzór tradycyjnych chatynek podlaskich/ 

ul. Waszkiewicza 74, Białowieża, 85 730 32 09, www.stoczek1929.pl, 

 

Pokoje Gościnne „Wejmutka” - w ofercie: miejsce na 

ognisko, centrum konferencyjne, wypożyczalnia nart 

biegowych, organizacja zajęć edukacyjnych – z nami 

odkryjesz piękno Puszczy Białowieskiej, dowiesz się co 

w lesie piszczy/ ul. Kolejowa 1a, Białowieża, tel. +48 

85 681 21 17 tel/fax (+48) 85 68 12 385 kom. (+48) 698 

404 944 www.wejmutka.pl, wejmutka@wejmutka.pl, 

 

Chwaszczewski Jan ,,Wiśniowy Sad’’ - kwatera znajduje się na dużej działce, z 

pięknym widokiem na panoramę Puszczy Białowieskiej. Gospodarz oferuje 

wędliny własnej roboty, przetwory z owoców i warzyw oraz regionalną kuchnię w 
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najlepszym wydaniu. Dodatkowo służy pomocą przy 

organizacji czasu wolnego, m. in. wycieczek po Podlasiu, 

Puszczy Białowieskiej i okolicy.  A po dniu pełnym 

wrażeń zapraszamy na chwilę relaksu w saunie. 

Kwatera agroturystyczna „Wiśniowy Sad” w Białowieży 

– poznaj piękno dzikiej przyrody/ ul. Olgi Gabiec 50, 

Białowieża tel. 505 117 331, www.bialowieza-

wisniowysad.pl, jan.chwaszczewski@gmial.com 

 

Gmina Narewka: 

Bojarski Gościniec -obiekt dysponuje restauracją na 120 

miejsc oraz dużym tarasem widokowym, z którego 

rozciąga się przepiękny widok na rzekę i dziewicze łąki, 

na których pojawiają się dzikie zwierzęta, a w tle 

ukazują się wierzchołki wyniosłych świerków tworzących ścianę Puszczy 

Białowieskiej. Zapraszamy na weekendowy odpoczynek oraz dłuższe pobyty. 

Organizujemy również spotkania firmowe i inne imprezy okolicznościowe (w tym 

Sylwester). Służymy pomocą w organizacji czasu wolnego. W ofercie m.in.: 

miejsce na ognisko i grill, parking, organizacja wycieczek po regionie, kulig i 

przejażdżki konne/ ul. Ogrodowa 28, Narewka, tel. 606 232 528, 606 264 22, 85 

676 05 76, bojarski.gosciniec@gmail.com, www.bojarskigosciniec.eu 

 

Gmina Narew: 

Czerniakiewicz Anna „Zacisze u Anny” - w ofercie: 

plac zabaw, taras, sauna,  parking, a przede 

wszystkim… kojąca cisza/ Hajdukowszczyzna 12, tel. 

504 421 046, zaciszeanny@gmail.com, 

www.zaciszeuanny.narew.gmina.pl. 

 

Gospodarstwo agroturystyczne „Aleksandrówka” w 

Trześciance - na skraju unikatowej puszczy 

białowieskiej, przecinanej przez koryta rzek Rudnia i 

Małynka, osadzony jest piękny domek, którego 

historia liczy już 100 lat. Wpisana w pejzaż pół, łąk i 

lasów „Aleksandrówka” to godne polecenia miejsce na 

odpoczynek. Stylowe wnętrza, niepowtarzany klimat 

Podlasia, malownicza przyroda – „Aleksandrówka” to gwarancja wypoczynku i 

relaksu dla całej rodziny. Do dyspozycji gości oddajemy odrestaurowany, 100letni 

domek, dostosowany do potrzeb domowników. Malownicze gospodarstwo bardzo 

chętnie wynajmowane jest na imprezy okolicznościowe (spotkania integracyjne i 

towarzyskie, imieniny, urodziny, ogniska, grille, komunie, wieczory panieńskie i 
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kawalerskie)/Grażyna Janek-Sakowicz Trześcianka 114 17-210 Narew Gsm +48 

510 245 302; +48 503 039 379e-mail: aleksandrowkapodlasie@o2.pl 

www.aleksandrowkapodlasie.pl 

 

Gmina Dubicze Cerkiewne: 

Pensjonat „Koral” - osadzony na tle puszczańskiego 

krajobrazu pensjonat oferuje sowim gościom wiele 

atrakcji – smaczną kuchnię, możliwość wypożyczenia 

sprzętu rekreacyjnego, komfortowe i bogato 

wyposażone wnętrza. W ofercie 30 miejsc noclegowych. 

Obiekt wyposażony jest w salę bankietową z 

kominkiem – Pensjonat Koral to doskonałe miejsce na 

organizację rodzinnych imprez (Zapraszamy na 

Sylwestra!). A wieczorem gospodarze zapraszają na 

ognisko w pięknym, przydomowym ogrodzie/ul. Parkowa 1, 601 258 327, (85) 685 

21 50,www.koral-dubicze.webd.pl, bozenakoral@onet.pl 

 

Krajnik Paweł „Słonecznik” - jeżeli szukasz ciszy i 

spokoju w miejscu jak najdalszym od cywilizacji, 

przyjedź do "Słonecznika". Gospodarze mile Cię 

zaskoczą i zadbają o jedzenie, rozrywki i wszelkie 

atrakcje . W ofercie m.in.: wesołe biesiady przy  

grillu, możliwość posłuchania leśnego koncertu, 

którego autorką jest sama Matka Natura, bowiem 

kwaterę okala piękny las. A wieczorem gościnna 

gospodyni zaprasza na pogawędki przy blasku 

płomienia w kominku. Kwatera Słonecznik – odetchnij w objęciach białowieskiej 

kniei/Długi Bród 14a, tel. 85 683 40 22, www.agrobialowieza.pl/slonecznik, 

tamara.krajnik@wp.pl. 

 

Gmina Czeremcha: 

Pokoje gościnne w Gminnym Ośrodku Kultury - miejsce ogniskowo -grillowe,  

wypożyczalnia sprzętu  sportowego, możliwość zorganizowania warsztatów 

wyplatania ze słomy, warsztatów tkackich, wykonywania tradycyjnych kwiatów z 

bibuły więcej na: www.lot.bialowieza.pl/ Gminny Ośrodek Kultury Czeremcha, ul. 

1 Maja 77, tel. 85 685 00 84, 602 739 584, czeremszyna2@wp.pl, 

gok@czeremcha.com.pl 
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BAZA GASTRONOMICZNA  

 

Miasto Hajnówka: 

Restauracja w Zajeździe „Wrota Lasu” - zapraszamy 

na dania kuchni regionalnej, pizzę prosto z pieca oraz 

partyjkę biliarda. Zajazd „Wrota Lasu”, ul. 

Piłsudskiego 14, 85 876 72 34, www.wrotalasu.pl, 

biuro@wrotalasu.pl. 

Babushka Bistro 

Miejsce z klimatem i smaczną kuchnią. Nietuzinkowa 

nazwa odzwierciedla  menu – tutaj zjesz smacznie i 

regionalnie. W ofercie: dania regionalne, kuchnia 

wschodnia. Do dyspozycji gości są dwie, gustownie 

urządzone sale. A wieczorem zapraszamy na chwilę 

relaksu na świeżym powietrzu. Przepyszna kuchnia, 

miła obsługa, przyjazna atmosfera – to wszystko tutaj 

jest.  „Babushka Bistro” to miejsce godne polecenia 

zarówno na rodzinny obiad, randkę oraz imprezę okolicznościową do 20 osób/ ul. 3 

Maja 59k, tel. 535 007 127, babushkabistro@op.pl.  . 

Gmina Białowieża  

Restauracja „Stoczek 1929” – w samym sercu puszczy, 

w Białowieży, stworzyliśmy małą restaurację z wielką 

duszą w zabytkowej kamienicy. W naszym menu 

znajdziecie Państwo ślady 

wielokulturowości naszego 

regionu, króluje kuchnia 

białoruska, ukraińska, litewska, żydowska, polska i 

rosyjska, ale czasami i nasz Szef Kuchni puszcza wodze 

fantazji tworząc to co mu serce podpowiada…. ul. 

Waszkiewicza 74, Białowieża, 85 730 32 09 

www.stoczek1929.pl, restauracja@stoczek1929.pl 

Restauracja „Dobrochoczy” w Hotelu Matecznik - w restauracji Dobrochoczy 

karta menu zmienia się ̨ wraz z porami roku, a potrawy powstają tylko z 

naturalnych, świeżych i lokalnych produktów dostępnych w okolicy Puszczy 

Białowieskiej. Tuż nad restauracją, znajduje sie ̨ Zielarnia, która kusi 

wyjątkowym aromatem. Hotel Matecznik, ul. Waszkiewicza 220, Białowieża, 503 

673 274, www.hotelmatecznik.pl, marketing@hotelmatecznik.pl. 

„Polana Żubra”, Przytulna Polana Żubra zaprasza na smaczne, domowe posiłki w 

towarzystwie Przyrody! Strudzeni wędrowcy mogą liczyć na odpoczynek przy 
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kominku oraz specjały regionalnej kuchni:  jesienno – 

zimowe menu, okraszone szczyptą puszczańskich ziół 

zachwyci każdego (w menu m.in. puszczańska zupa 

opieńkowa, gulasz z dzika z borowikami, domowymi 

kopytkami i buraczkami,  pierogi: z dzika, z opieńkami, 

ruskie; naleśniki z domowymi konfiturami, ciasto 

Gospodyni i inne) 

W spiżarni gospodarze zamknęli w słoiczkach kawałek 

puszczańskiego lata – pachnące konfitury, słodkie soki, 

marynowane grzybki i inne specjały przygotowane 

zostały z darów domowego ogródka. A po posiłku 

gościnna gospodyni zaprasza na wesołą biesiadę przy 

ognisku pod puszczańskim niebem.  

„Polana Żubra” to prawdziwa polana – to idealne 

miejsce do obserwacji żubrów, zaś jesienno – zimowa 

pora temu sprzyja. Jesienią rykowisko jeleni, zimą – 

pohukiwania sów, iskrzący się w blasku słońca zimowy 

kożuszek otulające las –puszczańska knieja kusi 

bogactwem przyrodniczych wrażeń o każdej porze roku. 

Sympatyczna gospodyni chętnie pokaże najciekawsze 

miejsca w regionie. Z Polaną Żubra odkryjesz piękno 

puszczańskiej krainy o każdej porze roku!/ Pogorzelce 

47A,  607 531 995,www.polanazubra.pl 

 

Gmina Narewka: 

Restauracja Bojarski Gościniec w Narewce, nasze menu 

łączy smaki tradycyjnej kuchni polskiej oraz kuchni 

wschodniej: rosyjskiej i ukraińskiej. W Gościńcu 

serwowane są wędliny, produkowane według starych, 

tradycyjnych receptur. Nasza kuchnia jest bogata w 

owoce i warzywa pochodzące z ekologicznych upraw, a 

jej dopełnieniem są przygotowywane każdego roku 

domowe przetwory. W restauracji  panuje wyjątkowa, wręcz rodzinna atmosfera, 

której uroku dodaje wspaniały, wschodni klimat/ ul. Ogrodowa 28, 

www.bojarskigosciniec.eu, bojarski.gosciniec@gmail.com 

Gmina Dubicze Cerkiewne: 

Zajazd u Jana- Przytulne wnętrza, miła obsługa oraz regionalna kuchnia 

sprawią, że poczujecie się tu jak w domu. Zajazd osadzony na tle malowniczych 

puszczańskich krajobrazów kusi paletą barw i smaków: popróbujecie tu 

regionalnych przysmaków: wereszczaka z jagnięciną zapiekanego w glinianych 



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, www.lot.bialowieza.pl biuro@lot.bialowieza.pl,   

 

kociołkach, hryczun z kaszą gryczaną, hałuszek z grzybami, kaszą lub kapustą, 

dranika z mięsem, kaszą pieczonego pod liściem kapusty, wyryzka, swiżyny, 

wszelakich wreników oraz zup: soljanki, hrybniaku (zupa z borowików z całym 

prawdziwkiem), barszczu ukraińskiego, szczi z jagnięciną, zaś na deser 

syrnyczków z konfiturą. Zajazd oferuje również usługi cateringowe, obiady 

okolicznościowe, organizację obiadów okolicznościowych/ Zajazd u Jana, ul. 

Głowna 5a, Dubicze Cerkiewne, tel. 692 888 852, 501 294 562 

 

 

 

Region Puszczy Białowieskiej – wykaz atrakcji w pigułce: 

Miasto Hajnówka i okolice – „Brama do Puszczy”, 

www.hajnowka.pl 

 Sobór Św. Trójcy 

Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa 

Pomnik żubra 

Park Wodny 

NordicWalking Park „Kraina Puszczy i Żubra”. 

Krynoczka – zabytkowa cerkiew ze źródełkiem 

Muzeum Kultury Białoruskiej  

Chatka Baby Jagi w Orzeszkowie  

 

Gmina Białowieża, www.bialowieza.gmina.pl 

Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego: Obszar 

Ochrony Ścisłej (najstarsza i najlepiej zachowana część 

Puszczy Białowieskiej), Rezerwat Pokazowy Żubrów, 

Park Pałacowy (typ ogrodu angielskiego z XIX w.), 

Muzeum Przyrodniczo-Leśne z wieżą widokową. 

www.bpn.com.pl  

Zabudowania carskie (z czerwonej cegły), m.in. Dom 

Marszałkowski, dawna Stajnia Carska z końca XIX w. 

oraz brama pałacowa, Dom Łaźni i Dom Szoferów  

Cerkiew p. w. Św. Mikołaja Cudotwórcy,  
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Trasa narciarska okalająca Park Pałacowy 

Nordic Walking Park „Białowieża”  

Drewniane budownictwo mieszkaniowe i inwentarskie 

przy ul. Waszkiewicza 

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej 

Podlasia  

Galeria Sztuki Regionu i Pogranicza „Kresy” w 

Pogorzelcach.  

Kościół rzymskokatolicki  

Zabytkowy zespół dworca 

kolejowego Białowieża  

Rezerwaty przyrody m.in.: „Podolany”, „Kozłowe Borki”, 

„Podcerkwa” 

Ścieżki edukacyjne Leśnego 

Kompleksu Promocyjnego 

„Puszcza Białowieska”: „Żebra 

Żubra - początek przy drodze Białowieża- Pogorzelce, 

Krajobrazy Puszczy – początek przy siedzibie 

Nadleśnictwa Białowieża,   Drzewa  Puszczy, Miejsce 

Mocy – początek przy szosie Białowieża –  Hajnówka, 

Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich – na 

uroczysku Stara Białowieża.  

 

 

 

Gmina Czeremcha, www.czeremcha.pl 

Prawosławne cerkwie w Czeremsze i Zubaczach 

Budownictwo drewniane: m.in. nastawnia kolejowa w 

Czeremsze, a także budynki w Czeremsze, przy ul. 

Lipowej i 1-go Maja,  

Pozostałość parku dworskiego w miejscowości 

Jancewicze, miejsce rekreacyjne i wiata przy rzece Pulwa 

Grodzisko wczesnośredniowieczne (Zamczysko) w pobliżu 

wsi Jancewicze z XII w.  



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, www.lot.bialowieza.pl biuro@lot.bialowieza.pl,   

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze – wystawy stałe i czasowe, pokoje 

gościnne, warsztaty rękodzieła ludowego 

 Zabytkowe XIX- wieczne cmentarze 

prawosławne we wsi Zubacze, Czeremcha Wieś 

oraz Kuzawa 

 Izba Tradycji, Pamięci Regionu i Kolei – w  izbie 

zgromadzono stare   przedmioty, maszyny i 

narzędzia gospodarskie, stare fotografie, 

dokumenty i legitymacje oraz eksponaty 

związane z koleją i wiele innych. 

 

Obiekty Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl 

Park Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie 

Browsk w Gruszkach: herbarium (zbiór ziół i roślin), 

słoneczny poromierz, celtycki krąg mocy, oryginalne 

pszczele barcie, pomnik Lasowida oraz złoty szlak 

Św. Eustachego z kapliczką rzeźbioną w 360- letnim 

suchym dębie.  

Ścieżki edukacyjne: Pod Dębami (9 Km), Masiewo – 

Siemianówka (12 km), Tropem Żubra (600 m), 

Szlakiem Puszczańskich Mokradeł (12 km), 

Szlakiem Orlika Krzykliwego (2 km) 

 

Do aktywnego wypoczynku zachęcamy 

Do Krainy Żubra zapraszamy! 
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