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Region Puszczy Białowieskiej położony jest  
we wschodniej części Polski, na Podlasiu, tuż  
przy granicy z Białorusią. Tu od wieków trwa 
Puszcza Białowieska – jedyny obiekt przyrodni-
czy w Polsce wpisany na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Od niemal wieku przyrodni-
czo najcenniejsza część Puszczy chroniona jest  
w granicach Białowieskiego Parku Narodowego. 
To miejsce wyjątkowe, bo to ostatni tak dobrze 
zachowany las na Niżu Europy, będący pozosta-
łością pierwotnych puszcz porastających niegdyś 
nasz kontynent.

„Puszcza Białowieska – przewodnik dla najmłod-
szych” poprowadzi Cię po atrakcjach regionu 
Puszczy Białowieskiej. Przygotowaliśmy w nim 
propozycje wycieczek po ciekawych miejscach. 
Znalazło się też w nim specjalne miejsce na ko-
lorowanki i zbieranie pieczątek z odwiedzanych 
punktów.  

Ilustracje do przewodnika wykonał twórca słyn-
nego Żubra Pompika – hajnowianin Tomasz  
Samojlik. 

 

 

 

Zapraszamy Cię 

do wspólnej podróży 

po ciekawych, p ięknych 

i  n ieodkrytych mie jscach !
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Witaj podróżniku!



Leśny Savoir Vivre 
czyli jak należy zachowywać się w Puszczy

 
Wędrując leśnymi ścieżkami warto pamiętać,  
że jesteś tu gościem. Puszcza odkrywa przed  
nami swoje piękno i zachwyca nas spokojem  
i harmonią; tu spotkasz tysiące gatunków żywych 
organizmów: roślin, grzybów i zwierząt. Aby  
zachować równowagę pomiędzy człowiekiem  
a przyrodą powinniśmy to uszanować i spróbo- 
wać nie niszczyć roślin ani grzybów, nie płoszyć 
ani nie zabijać zwierząt.  
 
Właściwe zachowanie w lesie nie jest wcale takie 
trudne. Warto zwracać uwagę na tablice infor-
macyjne. Można je znaleźć m.in. przy ścieżkach 
edukacyjnych, wjazdach do lasu, szczególnie  
w okolicy Białowieży, Hajnówki oraz Narewki.  

Pamiętaj też o znakach zakazu wstępu 
do lasu, które mogą być ustawione  
na czas prowadzonych prac leśnych 
związanych z wycinką drzew lub  
w czasie zagrożenia pożarowego.
 

Niezbędnik do wypraw
Wybierając się do lasu warto pamiętać  
o odpowiednim ubraniu, nawet jeśli nasza 
wyprawa ma się odbyć w ciepły dzień, 
warto założyć zakryte buty. Jeśli jednak  
wybierasz się po deszczu lub w chłod- 
niejszy dzień, kalosze sprawdzą się naj-
lepiej.

Jeśli chodzi o spodenki i bluzkę, najlepiej 
jeśli będą „długie”, by zabezpieczyć skórę 
przed otarciami, komarami i kleszczami. 
Te ostatnie mogą być szczególnie nie-
bezpieczne, dlatego też warto posmaro-
wać lub spryskać się preparatem odstra-
szającym owady. Na głowę załóż czapkę 
z daszkiem. 
 ⁃ 
Jeśli planujemy dłuższy spacer, dobrze 
jest wziąć ze sobą prowiant, czyli coś  
do jedzenia i wodę lub ciepłą herbatę  
w termosie.

 ⁃ 
Aby poznać bliżej przyrodę na pewno 
przyda Ci się lornetka i lupa.
 ⁃ 

Wybierając się na jagody lub grzyby weź  
ze sobą pojemnik/koszyk i mały nożyk.
 ⁃ 
Naładowany telefon komórkowy może 
okazać się potrzebny w razie jakiegokol-
wiek wypadku, a aparat pozwoli sporzą-
dzić małą fotorelację z wyprawy.

 ⁃ 
Niewielki plecak przyda się by spakować 
wszystkie rzeczy.
 ⁃ 
Na wypadek deszczu warto mieć ze sobą  
płaszcz przeciwdeszczowy.
 ⁃ 
Możesz też zabrać ze sobą mapę i kie-
szonkowy przewodnik do rozpoznawa-
nia roślin, grzybów i zwierząt, szczegól-
nie, gdy na wyprawę wybieramy się bez 
przewodnika.
 ⁃ 

 

Oto 7 zasad:
•  parkuj w wyznaczonych miejscach,  nie wjeżdżaj do lasu samochodem, quadem 

ani motocyklem;•  psa prowadź na smyczy;•  biwakuj i  rozpalaj ogniska tylko  w miejscach do tego przeznaczonych;
•  w obszarach chronionych np. parku narodowym, rezerwatach przyrody wędruj tylko wyznaczonymi szlakami turystycznymi i  ścieżkami edukacyjnymi ;

•  dbaj o czystość – zabierz śmieci ze sobą , 
nawet ogryzki czy skórki od banana;

•  zachowaj ciszę, aby nie płoszyć zwierząt;
•  nie niszcz grzybów trujących i  nie jadalnych, 

a jeśl i  jesteś na grzybobraniu bądź zbierasz 
owoce runa leśnego, zrywaj tylko to,  co ze sobą zabierzesz.
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Żubr – Król Puszczy
Symbolem Puszczy Białowieskiej i zwierzęciem 
herbowym Białowieskiego Parku Narodowego jest 
żubr. Populacja dziko żyjących żubrów jest tu naj-
większa i stale wzrasta (około 700 żubrów). Żubr 
jest największym lądowym ssakiem Europy, naj-
większe dorosłe samce ważą blisko tonę (920 kg). 
Wysokość w kłębie dochodzi do 190 cm.
 
Cechą charakterystyczną byków (samców) jest dys-
proporcja pomiędzy potężną przednią częścią ciała 
z wyraźnym garbem, a stosunkowo nikłym zadem.  
Krowy są mniejsze, ich ciężar waha się od 320  
do 640 kg, mają mniej rozbudowany przód ciała.
 
Ciało żubra pokrywa płowo-brunatna sierść, do-
skonale stapiająca się z otoczeniem. Przód ciała 
pokrywają dłuższe włosy, które na dolnej części 
szyi tworzą tzw. brodę. Na głowie żubrów obu płci 
znajdują się wysoko osadzone rogi. Rogi samców 
są grubsze i dłuższe oraz szerzej rozstawione niż 
samic. Końce rogów dorosłych samic zaginają się 
do środka silniej niż u byków. Cielęta mają przy 
urodzeniu sierść o odcieniu rudawym, są niewiel-
kie, ciężar waha się od 16 do 35 kg. Żubry najła-
twiej jest zobaczyć zimą, kiedy opuszczają leśne 
ostępy i wychodzą na pola uprawne w poszukiwa-
niu pożywienia.

 Białowieski Park Narodowy 
i jego turystyczne obiekty  

 Z kart historii Parku...
Za początki istnienia Białowieskiego Parku Narodo-
wego przyjmuje się rok 1921, kiedy na części obecne-
go obszaru Parku utworzono dwa z pięciu pierwszych  
leśnych rezerwatów przyrody, które powołano w Pusz-
czy. Warto wspomnieć, że stosowane od początku  
w rezerwatach zasady ochrony spełniały obecnie obo-
wiązujące kryteria parku narodowego. W 1932 roku 
chroniony obszar otrzymał specjalną nazwę – „Park 
Narodowy w Białowieży”, a od 1947 roku funkcjonuje 
pod nazwą Białowieski Park Narodowy.

Białowieski Park Narodowy chroni najcenniejszy 
przyrodniczo fragment Puszczy Białowieskiej. Zwie-
dzając Park zobaczymy w nim prawdziwy las – LAS 
NATURALNY – kształtowany przez siły natury, takie 
jak walka między gatunkami, pożary, wichury, a nie 
las pielęgnowany przez człowieka. To dlatego właśnie 
rośnie tu tak wiele olbrzymich drzew, które w innych 
miejscach są już rzadkością. Dożywają tu one kresu  
swych dni, by później jako martwe drewno, dalej  
służyć, np. jako schronienie czy kołyska dla leśnych 
stworzeń. Ten las tworzy wiele gatunków drzew. Poza 
spotykanymi najczęściej w innych lasach świerka-
mi, sosnami i dębami, zobaczymy w Parku dorodne  
klony, lipy z bardzo grubymi pniami oraz liczne graby. 

Drzewa rosną tu w różnym wieku, dlatego możemy  
zaobserwować cały ich cykl życiowy – od siewki,  
aż po drzewa martwe. Wędrując szlakami turystycz-
nymi w Parku zwróćmy uwagę nie tylko na drzewa  
– te żywe i martwe, ale również na różnorodność  
roślin zielnych oraz mnogość gatunków mchów, poro-
stów i grzybów. Gdy będziemy zachowywać się cicho  
i dopisze nam szczęście, możemy spotkać w Parku żu-
bry, jelenie czy sarny. Spotkanie z wilkiem czy rysiem 
należy raczej do rzadkości. Na pewno na leśnym szlaku 
zobaczymy dzięcioły i inne leśne ptaki, szybko przemy-
kające gryzonie oraz bardzo liczne owady: chrząszcze, 
motyle i pszczoły. 

W tym naturalnym lesie rośnie i mieszka co najmniej 
kilkanaście tysięcy różnych gatunków organizmów. Po- 
wiązane są ze sobą skomplikowaną siecią zależności. 
Każdy z nich jest tu potrzebny i ważny, mając do speł-
nienia określoną rolę. Nawet kornik drukarz – mały 
owad będący szkodnikiem w lesie gospodarczym, pie-
lęgnowanym przez człowieka, tu – w lesie naturalnym 
– jest nie do zastąpienia. Stanowi główny składnik  
diety bardzo rzadkiego już w Europie dzięcioła trójpal-
czastego, którego w Parku możemy dość często do-
strzec i usłyszeć.

Jak wielki jest Park?
Park zajmuje powierzchnię 10 517 ha, co stanowi  
1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Pod ochro- 
ną ścisłą znajduje się 57% obszaru Parku.
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Białowieski Park Narodowy oferuje ponad 25 km do-
brze oznakowanych w terenie tras i szlaków pieszych 
oraz 14 km szlaków rowerowych. Polecamy zwiedza-
jącym szczególnie szlaki położone w północnej 
części Parku, po których można poruszać się bez-
płatnie. Wieża widokowa i punkty widokowe, kładki 
biegnące przez podmokłe tereny to gwarancja udanej 
wyprawy o wysokich walorach poznawczych.

W północnej części Parku: 

Szlaki piesze:
→  „Szlak wokół Uroczyska Głuszec”  

– czerwony, dł. 5,5 km;
→  „Wilczy szlak” – zielony, dł. 11,5 km;
→  „Carska Tropina” – czarny, dł. 4 km;
→  „Tropem Żubra” – żółty, dł. 3,5 km po terenie Parku;
→  Ścieżka edukacyjna „Przez trzy zbiorowiska”  

– dł. 0,4 km.

Szlaki rowerowe 
Szlaki rowerowe biegnące przez północny obszar Par-
ku są częścią sieci szlaków, która pozwala na poznanie 
walorów przyrodniczych nie tylko BPN, ale również 
innych ciekawych miejsc Gminy Narewka. Rozpo-
czynają się w miejscowości Narewka, gdzie można  
pozostawić samochód i wypożyczyć rower. Dalej – już 
na rowerze – mamy do wyboru kilka wariantów tras  
w postaci pętli o różnych długościach, które umożli-
wiają zwiedzenie północnej części Puszczy Białowie-
skiej, w tym BPN. 

 Po Parku prowadzą dwa szlaki rowerowe:
→  zielony (dłuższy: 7 km z Narewki do BPN,  

12 km po terenie Parku, 17 km z powrotem do Narewki);
→  czarny (krótszy: 7 km z Narewki do BPN,  

2 km po terenie Parku, 9 km z powrotem do Narewki).
 Ostoje Żubrów
Aby turyści bezpiecznie mogli obserwować żubry,  
na terenie BPN urządzono dwie zimowe ostoje – „Kosy 
Most” i „Czoło”. Każda z nich składa się z platformy 
obserwacyjnej usytuowanej na skraju lasu. W głów-
nej części ostoi, na otwartej przestrzeni, znajdują się 
brogi z sianem. Karma przyciąga w zimie żubry i inne  
zwierzęta, umożliwiając ich obserwację. Na platfor-
mach umieszczone są tablice z informacjami o żubrze.

Warto wiedzieć! 
Turyści indywidualni po północnej części BPN 
mogą poruszać się bez przewodnika. Grupy zor-
ganizowane, liczące ponad 20 osób, muszą mieć  
przewodnika licencjonowanego przez BPN. Kont-
katy do przewodników z licencją BPN znajdziesz  
na str. 36.

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
tel. 85 682 97 00
e-mail: bpn@bpn.com.pl
www.bpn.com.pl
fb/bialowieskipn

W południowej części Parku:

Trasa „Do Dębu Jagiełły„
  
dł. 4 km, nieoznakowana w terenie, prowadzi przez 
fragment najcenniejszej przyrodniczo części Parku,  
podlegającej ochronie od blisko 100 lat. Ukazuje  
przede wszystkim dobrze zachowane grądy – wielo-
gatunkowe lasy liściaste i mieszane oraz zaskakują-
co dużą ilość martwego drewna: suche, stojące pnie,  
złomy, rozkładające się, leżące pnie i konary. Przy  
trasie widoczne są dęby, lipy, klony o znacznych roz-
miarach, wysokie wiązy, olbrzymich rozmiarów wy-
kroty świerka, sosna masztowa, dąb bartny. Drewnia-
na kładka prowadzi obok olsu – lasu bagiennego. 

Warto wiedzieć!
Czas przejścia trasą turystyczną „Do Dębu Ja-
giełły” to ok. 4 godziny; trasę można zwiedzać 
wyłącznie z licencjonowanym przez BPN prze-
wodnikiem turystycznym, w grupie max. 12 osób; 
kontakty do przewodników z licencją BPN znaj-
dziesz na str. 36; wstęp jest płatny; zwiedzanie 
tego obszaru bryczką lub saniami (polecamy dla 
osób niesprawnych ruchowo) wymaga uzyskania 
zezwolenia Dyrektora Parku.

Mapa szlaków 
https://bpn.com.pl/index.php?option=
com_content&task=view&id=1555 

Poza obiektami terenowymi Parku koniecznie trze-
ba zwiedzić Rezerwat Pokazowy Żubrów i Muzeum  
Przyrodniczo-Leśne. 

Rezerwat Pokazowy Żubrów 
i Pawilon Edukacyjny 
Białowieskiego Parku Narodowego
Jeśli nie miałeś szczęścia zobaczyć żubra żyjącego  
na wolności, możesz go zobaczyć w Rezerwacie Po-
kazowym Żubrów. Rezerwat znajduje się nieopo-
dal drogi z Hajnówki do Białowieży, ok. 3 km przed  
Białowieżą. Prezentowana jest w nim grupa żubrów, 
złożona z dorosłego samca, kilku żubrzyc oraz ich  
potomstwa. W zagrodach, w warunkach zbliżonych  
do naturalnych, żyją również łosie, jelenie, sarny i dziki. 
Atrakcję stanowi także możliwość zobaczenia wilków 
i rysia. W rezerwacie prezentowana jest także grupa 
koników typu tarpana, złożona z ogiera, kilku klaczy 
i młodych. Uzupełnieniem eksponowanych gatun-
ków ssaków są żubronie – krzyżówki (hybrydy) żubra  
z bydłem domowym oraz żbik. 

W nowoczesnym, energooszczędnym budynku po-
łożonym na terenie Rezerwatu mieści się Pawilon 
Edukacyjny. Znajduje się w nim interaktywna sala 
edukacyjna z 12-ma stanowiskami, w której tematem 
przewodnim jest żubr – symbol Puszczy Białowieskiej 
oraz zwierzę herbowe Białowieskiego Parku Naro-
dowego. Korzystając z prezentacji multimedialnych 
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poznasz całą masę żubrowych faktów – jest więc tro-
chę o historii, restytucji, biologii, ekologii, roli żubra  
w środowisku. Dotknięcie interaktywnych tablic uru-
chamia efektowne prezentacje danego zagadnienia. 
Szczególnie interesujące jest stanowisko multimedial-
ne, pozwalające „poczuć się jak żubr” – poruszając 
się wprawiamy w ruch ekranowego żubra i możemy 
„wejść w jego skórę” oraz jak on wędrować przez las. 
Najmłodsi mogą skorzystać z placu zabaw, który po-
wstał obok Pawilonu Edukacyjnego. Tu też mieści  
się wiata ze stojakami na rowery oraz kojce dla psów, 
których nie można wprowadzać na teren Rezerwatu. 

Warto wiedzieć!
Rezerwat czynny jest codziennie. W sezonie (od po- 
łowy kwietnia do połowy października) w godzi-
nach 9:00-17:00, poza sezonem, oprócz poniedział-
ków, w godzinach 8:00-16:00; w Pawilonie mieści 
się informacja turystyczna, kasa z pamiątkami  
oraz automaty z biletami do Rezerwatu; sala kino-
wa na 46 miejsc. Wstęp jest bezpłatny. 

Aplikacja mobilna 
Białowieskiego Parku Narodowego 
http://bpn.treespot.pl/aplikacje 

Rezerwat Pokazowy Żubrów
przy drodze DW689, 17-230 Białowieża
tel. 85 681 23 98
e-mail: rpz@bpn.com.pl
www.bpn.com.pl

Muzeum Przyrodniczo-Leśne 
Białowieskiego Parku Narodowego 
w Białowieży
Muzeum mieści się w nowoczesnym budynku, w któ-
rym w sposób innowacyjny i atrakcyjny  poznasz przy-
rodę i historię Puszczy Białowieskiej. Eksponowane  
są w nim najbardziej charakterystyczne dla Puszczy 
zbiorowiska leśne: grąd, ols, łęg, bór, borealna świer-
czyna bagienna. Zaprezentowane jest życie podziem-
ne w lesie, bezkręgowce, ssaki kopytne i drapieżne  
oraz ptaki. Pozostałe dioramy przybliżają świat zwie-
rząt związanych ze środowiskiem wodnym, rolę mar-
twego drewna w lesie i bogactwo grzybów. W części 
historycznej zapoznamy się z pracą bartnika, siano-
żęciami, przerobem drewna na terpentynę i węgiel 
drzewny oraz funkcją wąskotorowych kolejek leśnych.

Oświetlenie dioram, efekty dnia i nocy, naturalne od-
głosy ptaków, dużych ssaków, wielkoformatowe, barw- 
ne fotografie, makiety sprawią, że poczujesz się jak 
w środku Puszczy.

Z tarasu wieży widokowej w budynku Muzeum 
roztacza się piękny widok panoramy Polany Biało-
wieskiej, Parku Pałacowego i Obrębu Ochronnego 
Rezerwat BPN. Muzeum organizuje stale zmieniają-
ce się wystawy czasowe. Obiekt dostosowany jest  
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warto wiedzieć!
Muzeum czynne jest: w sezonie (od połowy kwiet-
nia do połowy października) – od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9:00-16:30, a w sobotę, 
niedzielę i dni świąteczne w godzinach od 9.00 
do 17:00; poza sezonem – od wtorku do niedzie-
li w godzinach 9:00-16:00. Ostatnie wejście  
na ekspozycję stałą jest pół godziny przed za-
mknięciem Muzeum. Ekspozycję stałą w Muzeum 
można zwiedzać z przewodnikiem lub z audio-
-przewodnikiem. Czas zwiedzania ekspozycji sta-
łej wynosi ok. 1 godziny.

Park Pałacowy
Po odwiedzeniu Muzeum warto odpocząć lub pospa-
cerować w zabytkowym Parku Pałacowym, założo-
nym wokół wzniesionej w latach 1889-1894 myśliw-
skiej rezydencji carów Rosji. 

Jego powierzchnia wynosi ok. 50 ha. Głównym obiek-
tem tej rezydencji był pałac, który spłonął w 1944 r. 
Ocalała jedynie tzw. brama kuchenna. Do dziś zacho-

wał się również towarzyszący pałacowi zespół bu- 
dynków, m.in.: Dom Zarządu, Dom Marszałkowski, 
Dom Jegierski, Dom Szoferów, Dom Łaźni. W miejs- 
cu, w którym stał niegdyś pałac dziś znajduje się bu-
dynek Dyrekcji Parku i Muzeum Przyrodniczo-Leśne. 
Park zaprojektowany został w stylu angielskim, na-
zywanym też krajobrazowym, przez znanego planistę  
– Waleriana Kronenberga. Z zasadzonych tu około 
200 gatunków drzew i krzewów do dzisiaj zachowało 
się blisko 90. Na terenie Parku stoi najstarszy budy- 
nek w Białowieży – drewniany dworek z 1845 r.,  
wzniesiony na potrzeby gubernatora grodzieńskiego  
– obecnie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN. 

W Parku Pałacowym na grobli przecinającej dwa 
stawy znajduje się obelisk z piaskowca – najstarszy 
zabytek w Białowieży, upamiętniający polowanie  
Augusta III Sasa w 1752 r. Na wzgórzu pałacowym 
rośnie grupa dębów szypułkowych, liczących dziś 
ponad 250 lat. Park Pałacowy chroniony jest jako  
zabytkowe założenie parkowe. 

Muzeum Przyrodniczo-Leśne 
im. prof. J. Miklaszewskiego 
Białowieski Park Narodowy 
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża

Rezerwacja godzin wejść na wystawę stałą: 
tel. 85 681 29 01, 85 681 22 75
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Stacja Białowieża Pałac, 
Park Wiedzy i Zabawy
Na terenie Stacja Białowieża Pałac znajdziesz 
niebanalny edukacyjny plac zabaw „Ścieżki Na-
tury”, w którym połączysz zabawę z nauką.  Roz-
mieszczenie każdego z elementów na placu zabaw 
jest starannie przemyślane. 

Znajdziesz tu m.in.: muchomorową karuzelę, ma- 
łe grzybki, mrowisko, a także wielką pajęczynę,  
na którą można się wspinać oraz plastry miodu 
tworzone przez pszczoły.

 Informacje na temat poszczególnych organizmów 
oraz ich roli w ekosystemie umiesz-
czono na instalacjach w formie  
liści drzewa. Przemierzając Stację 
odnajdziesz Aleję Gwiazd Pusz- 
czy Białowieskiej, wzdłuż któ- 
rej rozmieszczono tropy wybra- 
nych gatunków zwierząt zamiesz- 
kujących Puszczę Białowieską 
– wśród nich dzika, żubra, rze-
kotkę, bobra i inne. Przy nie-
których gwiazdach znajdują się 
również odlewy sylwetek zwie- 
rząt w ich naturalnych rozmiarach. 
W specjalnie przygotowanym  
miejscu sprawdzisz swoją pamięć  

i zdobytą przed chwilą wiedzę 
o tropach zwierząt odciskając 
je w piasku i zgadując do ja-
kiego zwierzęcia należą. 

Wzdłuż Alei oraz w Strefie 
Edukacji „Pociąg do przyrody” 
prowadzone są ciekawe zaję- 
cia edukacyjne i warsztaty przy- 
rodnicze dla dzieci, rodzin, grup 
szkolnych oraz osób indywidualnych, 
przedstawiające biologię poszczegól-
nych gatunków, ich zwyczaje oraz ciekawostki 
ze świata nauki powiązane z każdym ze zwie-
rząt. Na terenie Stacji Białowieża Pałac obejrzysz 

plenerową wystawę fotograficzną.
 

Stacja 
Białowieża Pałac
ul. Kolejowa 1 
17-230 Białowieża

tel. 85 681 21 17
e-mail: wejmutka@wejmutka.pl
fb/BialowiezaPalac

Białowieskie Drezyny
Przeżyj niesamowitą przygodę na napędzanej  
siłą własnych mięśni drezynie. Weź udział w fa-
scynującej przejażdżce po najciekawszych miej-
scach Puszczy Białowieskiej! Ta niecodzienna 
atrakcja umożliwia zwiedzenie Puszczy Białowie-
skiej jedną z trzech tras różnej długości. 

Po drodze czekają Cię takie atrakcje, jak zagadko-
we Miejsce Mocy, malownicze obrzeża Białowie-
ży i puszczańska wieś Czerlonka, a jeśli dopisze  
Ci trochę szczęścia spotkasz leśne zwierzęta. 

Dla amatorów mocniejszych wrażeń przygoto-
wano nocną wyprawę drezyną oraz przejazdy  
po puszczy w trakcie rykowiska!

Warto wiedzieć!
Konieczna jest telefoniczna rezerwacja; rze-
czywisty czas przejazdu zależy od uczestników 
wyprawy; miejscem startu jest stacja Biało-
wieża Towarowa, gdzie znajduje się parking 
oraz Restauracja „Carska”; wraz z grupą jedzie 
dróżnik przejazdowy; przy dłuższych przejaz-
dach warto zabrać ze sobą prowiant i ubrania 
z zamykanymi kieszeniami. Oferta sezonowa 
według rozkładu dostępnego na stronie inter-
netowej: www.drezyny.net

Białowieskie Drezyny
Stacja Towarowa 4, 17-230 Białowieża
tel. 783 002 927
e-mail: info@drezyny.net; www.drezyny.net
fb/BialowieskieDrezyny
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Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa
Na nietuzinkowe warsztaty zapraszamy do Muzeum 
Kowalstwa i Ślusarstwa! Wizyta w kuźni to do-
skonała okazja zapoznania się z narzędziami, któ-
rymi posługuje się kowal oraz wyrobami kowalski-
mi. Podczas wizyty pokażemy Ci proces wytopu 
żelaza, będziesz mógł także samodzielnie wykuć 
podkowę – gwarantujemy, że nie będziesz się nu-
dzić! Wizyta w kuźni to też niecodzienna lekcja hi-
storii okraszona szczyptą humoru sympatycznego 
gospodarza. Poczuj ducha czterech pokoleń kowali, 
które tu pracowały, rozsiądź się w starej szkolnej  
ławie i wysłuchaj muzealnej lekcji prowadzonej 
przez niezastąpionego pana Stanisława. 

Jeśli tylko będziesz mieć ochotę, możesz zrobić 
notatki za pomocą gęsiego pióra! W Muzeum udało 
się zgromadzić dużą liczbę eksponatów, wiernie 
oddających ducha minionych lat. Kolekcja narzę-
dzi kowalskich jest ciągle wzbogacana.

Warto wiedzieć!
W przypadku grup zorganizowanych koniecz-
na jest telefoniczna 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
tel. 85 682 25 64, 601 073 775 
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Wąskotorowe Kolejki Leśne
Niecodzienną atrakcją jest przejazd kolejką wą-
skotorową do śródleśnej osady Topiło, gdzie moż-
na powędkować w pięknie położonych stawach, 
pospacerować czy pobawić się przy ognisku.

Zbudowana w czasie I wojny światowej kolej wą-
skotorowa służyła do przewozu drewna podczas 
intensywnej wycinki zasobów leśnych (funkcję  
tą pełniła do lat 90. XX w.). Trasa kolejki biegnie 
w głąb Puszczy Białowieskiej, stanowi nietypowy 
sposób obcowania z przyrodą. Kolejka jeździ we-
dług rozkładu od maja do września. Poza sezo-
nem przejazd możliwy jest tylko dla grup zorgani-
zowanych, po telefonicznym uzgodnieniu.

Warto wiedzieć!
Bilety sprzedawane są wyłącznie w dniu prze-
jazdu, kasa czynna od 8:00 do 14:00, płatność 
w formie gotówkowej; początek trasy: Hajnów-
ka, ul. Kolejki leśne 12; czas przejazdu (w tym 
postój) 3 h.

Nadleśnictwo Hajnówka
ul. Kolejki leśne 12, 17-200 Hajnówka
tel. 693 337 290
e-mail: kolejki_lesne@wp.pl 
www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl
fb/hajnowka.nadlesnictwo 



Chatka Baby Jagi
Za lasami, puszczańskimi strumykami i białowie-
skimi dolinami mieści się Chatka Baby Jagi. Nie 
ma się jednak czego bać – w puszczańskiej chatce 
jest wesoło i twórczo! Przenosimy do świata bajek 
wszystkich, którzy odważą się otworzyć pierniko-
we drzwi. 

Zapraszamy na wspólne gotowanie zupy z liza- 
ków, zwiedzanie spiżarni Baby Jagi i Lochów  
Jasia, baśniowe zabawy i zdjęcia w stroju cza-
rownicy. Chatka Baby Jagi to miejsce nie tylko dla 
dzieci – dorośli ze wzruszeniem przypomną sobie 
niezwykłe i niesamowite opowieści czytane przez 
rodziców i dziadków.

Przygotowaliśmy także test 
na wadze prawdy –  niech 

 drżą wszystkie małe 
i duże kłamczuchy! 

Potrafisz korzystać 
 z mapy i rozwią-
zywać zagadki? 
Umi ej ętn oś ci 
te z pewnością 
przydadzą Ci się 

podczas poszu-
kiwań wiedźmy!

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 
telefoniczna rezerwacja; możliwość organiza-
cji ogniska, warsztatów piernikowych i imprez 
okolicznościowych. 
 ⁃ 
Chatka Baby Jagi
Orzeszkowo – Sosnówka 98A
tel. 600 493 666
e-mail: papek895@wp.pl 
www.chatkababyjagi.pl
fb/chatkababyjagi

Borysówka Wieś Drewniana
 
Doświadcz serdeczności podlaskiej wsi i zapo-
znaj się z lokalną tradycją! Nauczymy Cię tkać  
na krosnach, prać tarą i pralką Franią, ciąć drzewo 
i rozpoznawać gatunki drzew po usłojeniu i korze.  
Podczas warsztatów kulinarnych wypieczesz re-
gionalne „Ciasteczka Drewniaka” wyciskane ręcz- 
ną maszynką. Jeśli bliższe są Ci artystyczne ak-
tywności zapraszamy do spróbowania swoich sił 
w malowaniu na drewnie, decoupage i wykonywa-
niu papierowej wikliny. W naszej wsi nie brakuje 
też gier – pokażemy Ci zaskakujące propozycje  
z wykorzystaniem naturalnych prostych przyrzą-
dów zrobionych z drewna. Idąc po wsi „Szlakiem 
Drewnianych Zawodów” poznasz dawne zawody, 
takie jak snycerz, tracz, drwal, bednarz, kołodziej, 
których opisy umieszczono na tablicach. Na za-
kończenie czeka wspólne ognisko.

Warto wiedzieć!
Konieczna telefoniczna rezerwacja; oferta dla 
grup zorganizowanych liczących min. 10 osób; 
oferta sezonowa.

Stowarzyszenie Sympatyków 
Wsi Borysówka
Borysówka 48, tel. 602 282 083, 604 121 972
fb/Borysówka - Wieś Drewniana

Odwiedź również inne wioski tematyczne regionu 
Puszczy Białowieskiej: „Lipiny – Wioska Bulwy”, 
„Dubiny – Wioska Małego Osocznika”, „Nowo-
berezowo – Wieś pod Kopułami” oraz „Lewkowo 
Stare – Podlaska Wioska Tematyczna”.

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/wioski-tematyczne 
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Ametystowa Komnata 
i Galeria Rzeźb
Ośrodek „Hładyszka” w Kleszczelach zaprasza 
do odwiedzenia jednej z największych kolekcji 
ametystów w Polsce, która była tworzona przez 
ponad 50 lat. Właścicielem kolekcji jest mieszka-
niec Kleszczel – Mikołaj Podłaszczyk, urodzony 
w Białowieży w 1931 roku, absolwent lotnictwa 
Wojskowej Akademii Technicznej. Życie zawodo-
we umożliwiło mu zdobywanie okazów do kolekcji 
minerałów z najdalszych zakątków świata: Bra-
zylii, Madagaskaru, Wietnamu, Chin, Indii. Polskie 
kamienie stanowią 1/5 zbiorów. Większość kolek-
cji, tworzą imponujących rozmiarów geody ame- 
tystowe. 

Piętro niżej warto wstąpić do galerii rzeźby autor-
stwa Sławomira Smyka. Rzeźbiarz urodził się  
w Dobrowodzie w 1958 roku. Mieszka i pracuje  
na skraju Puszczy Białowieskiej. Z zawodu jest 
leśnikiem. Swoje rzeźbienie nazywa „otwieraniem 
drewna”. Zgodnie z credo Michała Anioła zdejmuje 
zbędne, niepotrzebne warstwy materiału i wydo-
bywa z niego tylko to, co najpiękniejsze. W sztuce 
zbliżył się do abstrakcji i dużej syntezy, dlatego 
krytycy porównują jego prace do rzeźb sławne-
go Henry’ego Moore’a. Prace Sławomira Smyka 
zostały nagrodzone i wyróżnione na wielu wysta-
wach i konkursach. Znajdują się w zbiorach i ko-
lekcjach znanych osób w kraju i zagranicą.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele
tel. 85 681 80 54, 502 679 671
fb/Moksir Kleszczele

Skansen i muzeum pszczelarstwa 
w Dworze Bartnika w Narewce
Pomożemy Ci zrozumieć jak ważną rolę w przy-
rodzie odgrywają pszczoły i dlaczego warto chro- 
nić te niezwykle interesujące i wyjątkowe owady. 
Zgromadzone eksponaty o tematyce pszczelar- 
skiej wzbudzają zachwyt! Prezentowane są w dzia- 
łach: numizmatyka, filatelistyka, birofilistyka, tra-
fika, szkło i porcelana, obrazy olejne, haft krzyży-
kowy, krawaty, exlibrisy, stary sprzęt pszczelarski, 
karty telefoniczne, zegary, makrofotografia, he-
raldyka, akcje i obligacje. Po muzeum oprowadza 
sam właściciel, opowiadając bardzo ciekawe hi-
storie o pszczelarstwie, zastosowaniu przedmio-
tów przy produkcji miodu i życiu owadów.

 

Po solidnej dawce informacji posilisz się w restau-
racji „Carska Komnata”. W karcie są dania z mio-
dem, potrawy z dziczyzny, wędliny własnego wy-
robu oraz własne wypieki. Tu posmakujesz miodu 
z miejscowej Pasieki oraz aktywnie wypoczniesz  
w Pszczelarskiej Wiosce na placu zabaw. 

Warto wiedzieć!
W pasiece do zakupienia duży wybór natural-
nych miodów; w przypadku grup zorganizowa-
nych konieczna telefoniczna rezerwacja.

Dwór Bartnika w Narewce
ul. Hajnowska 2/1, 17-220 Narewka
tel. 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000
e-mail: sapiolko@op.pl, sapiolko@wp.pl 
www.dworbartnika.pl, fb/Dwór Bartnika
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Polana Żubra – warsztaty lepienia 
pierogów, warsztaty ziołowe
 
Ukryta wśród kniei Polana Żubra zaprasza  
do skosztowania lokalnych smakołyków przygo-
towanych ze świeżych i naturalnych produktów 
pochodzących z regionu Puszczy Białowieskiej.  
Podczas warsztatów kulinarnych nauczysz się 
wypieku kruchych ciasteczek, a także wspólnie 
zbierzemy zioła i przygotujemy na ich bazie zdro-
we herbatki. A może masz ochotę na pierogi na-
dziewane darami lasu? Pokażemy w jaki sposób  
je ulepić i zdradzimy Ci tajemnicę pysznego farszu,  

a na zakończenie uczty zabierzemy na przejażdżkę 
bryczką lub wozem po okolicy!

Warto wiedzieć!
Warsztaty trwają około 1,5 godz. lub dłużej  
(w zależności od ilości osób); oferta dla grup  
min. 10 osob.; możliwość organizacji ogniska 
(zadaszona i oświetlona wiata).

Polana Żubra
Pogorzelce 47A, 17-230 Białowieża
tel. 607 531 995, 723 044 614
e-mail: kontakt@polanazubra.pl
www.polanazubra.pl 

Park Miniatur Zabytków Podlasia
Jest to doskonałe miejsce do poznania pięknej, 
zabytkowej architektury woj. podlaskiego. W Parku 
podziwiać można tak charakterystyczną dla re-
gionu kolorową architekturę drewnianą, obiekty 
sakralne, pałace, itp. Dzięki informacjom umiesz-
czonym przy miniaturach zapoznasz się z historią 
danej budowli oraz dowiesz się kilku ciekawostek. 

Przez chwilę poczujesz się jak Guliwer w podró-
ży do krainy Podlasia i odwiedzisz nieistniejący  
od blisko 60 lat Pałac Carski usytuowany niegdyś 

w Białowieży, Meczet Tatarski z Kruszynian, Pałac 
Branickich z Choroszczy i wiele, wiele innych bu-
dowli.

Warto wiedzieć!
Oferta sezonowa: od maja do września 
– codziennie od 9:00 do 18:00.

Park Miniatur Zabytków Podlasia
ul. Bielska 120, 17-200 Hajnówka
tel. 604 218 864
www.parkminiatur-hajnowka.pl
fb/Park Miniatur Zabytków Podlasia
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Park Wodny oraz basen OSiR
Poczuj jak unosi Cię woda i zrelaksuj się w naszych 
basenach krytych oraz otwartych! Przygotowali-
śmy dla Ciebie wiele atrakcji: poniesie Cię sztucz- 
na rzeka, dotkniesz podwodnego gejzeru, a także 
będziesz mógł sprawdzić swoje siły w konfrontacji  
z przeciwprądem i sztuczną falą! 

Amatorzy aktywnego spędzania wolnego czasu  
z pewnością odnajdą się na którymś z torów spor-
towych, dobrej zabawy nie brakuje też na zjeż-
dżalniach. Szukasz odprężenia, chcesz rozluźnić 
spięte mięśnie? Rozgość się w jacuzzi lub skorzy-
staj z któregoś z masaży wodnych! 

Zapraszamy także na zdrowotne inhalacje w tęż-
ni solankowej oraz seanse w suchej i parowej  
saunie.

Warto wiedzieć!
Park Wodny czynny jest codziennie w godzi-
nach 6:15-21:45.

Park Wodny
ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka
tel. 85 876 78 60
e-mail: biuro@parkwodny.hajnowka.pl
www.parkwodny.hajnowka.pl
fb/Park Wodny w Hajnówce

Z wodnych kąpieli na świeżym powierzu sko-
rzystasz na kompleksie basenowym w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. Do dyspozycji masz dwa ba-
seny rekreacyjne –  mniejszy (głęb. 0,60 m) wraz  
ze zjeżdżalnią, większy (głęb. 1,25 m). Zmęczeni 
basenowymi wojażami przycupnijcie na kocyku, 
by zażyć kąpieli słonecznych. 

Warto wiedzieć!
Baseny otwarte czynne są w sezonie letnim. 
 ⁃ 
Baseny otwarte w Ośrodku Sportu i Rekreacji
ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka
tel./fax: 85 682 27 76 
e-mail: osir@hajnowka.pl 
www.osir.hajnowka.pl
 

Rodzinna Strefa Zabaw 
przy Hajnowskim Domu Kultury
 
Nic nie powstrzyma Cię przed wstąpieniem  
do niezwykle atrakcyjnego placu zabaw. Pokona-
nie „sterowca”, czy linowej konstrukcji z punktem 
widokowym wymaga zwinności oraz kreatywno-
ści – jednak nie jest to problemem. Czekają tutaj 
także wesołe bujaki, huśtawki oraz karuzele. Ro-
dzice mogą przysiąść na parkowych leżaczkach 
wraz ze stolikami, czy pod wiatą (z dostępem  
do wi-fi i zasilaniem solarnym). Radość dzieci  
i zadowolenie dorosłych – gwarantowana. 

Warto wiedzieć!
Strefa Zabaw czynna w godzinach funkcjo-
nowania Hajnowskiego Domu Kultury – godz. 
8:00-21:00.

Hajnowski Dom Kultury
ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 32 03
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl 
www.hdk.hajnowka.pl
fb/Hajnowski Dom Kultury
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Questy 
wyprawy odkrywców w regionie Puszczy Białowieskiej

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/questy/atrakcje  

Witaj w Krainie Żubra wędrowcze kochany
zapraszamy do wspólnej zabawy!
Czekają Cię spacery malowniczymi drogami,
podczas których zetkniesz się z ciekawymi 
opowieściami.

Questing to rodzaj gry terenowej pozwalającej  
poznać ciekawostki o regionie. W rymowanych 
wierszykach ujęto ciekawostki, opowieści, legendy 
o miejscowościach gmin z regionu Puszczy Biało-
wieskiej. Na końcu trasy... czeka skarb! Co to jest? 
Tego zdradzić nie możemy, chętnie jednak podpo-
wiemy, niespodzianka ręcznie zrobiona, symbo-
lem questu opatrzona.
 

Questing – bawi i uczy jednocześnie 
Questy o tematyce historycznej
→  „Drzewiej w Hajnówce”
→  „Śladami Królowej Bony w Narwi”
→  „Sławni i znani z Białowieżą związani”  

– quest rowerowy

→  „Dawne białowieskie zawody”
→  „Carska Białowieża”
→  „Śladami osadnictwa w Puszczy Białowieskiej”
→  „Żydowska historia Narewki”

Questy przyrodnicze
→  „Przyrodnicze Wędrówki Brzegiem Siemianówki”
→  „Świetlista Krynoczka”
→  „Ptaki Hajnowskich Drzew” – quest rowerowy
→  „Mieszkańcy Parku Pałacowego w Białowieży”

Questy o tematyce kulturowej
→  „Wiejski krajobraz drewnem zdobiony” 

– quest rowerowy
→  „Dzieła rąk z Czeremchy”
→  „W poszukiwaniu lwa i kogucika  

w Czyżach”
→  „Wielonarodowo w Kleszczelach”
→  „Szlakiem błękitu w Dubiczach”

Ulotki dostępne są do pobrania 
w postaci: 
→  aplikacji mobilnej  

– „Questy – wyprawy odkrywców”
→  pliku do druku na stronach  

www.questy.com.pl  
www.lot.bialowieza.pl 
www.bialowieza.travel 

 

Oferta edukacyjna: 
warsztaty, zajęcia, ścieżki
Odwiedź najdzikszy las w Polsce i zaangażuj się 
w ekscytujące projekty przyrodniczo-edukacyjne!

Puszcza Białowieska to malowniczy kompleks 
leśny kryjące wiele niespodzianek. Czy wiesz, że  
w Puszczy Białowieskiej zamieszkuje najmniejsza 
sowa w Europie, jaką jest sóweczka? Czy wiesz,  
że rysie to jedyne dzikie koty występujące w pusz-
czy? Czy wiesz, że Puszcza Białowieska jest do-
mem dla niemal 5 000 tys. gatunków grzybów? 
Tych i wielu innych ciekawostek dowiesz się  
w trakcie zajęć edukacyjnych. Zajęcia terenowe  
to możliwość spotkania z unikatowymi gatunkami 
organizmów i śledzenia procesów zachodzących 
w naturalnym ekosystemie. W programach prze-
widziane są również zajęcia przybliżające życie 
dawnej wsi podlaskiej. 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
Białowieskiego Parku Narodowego
Przygotował on bogaty program edukacyjny dla 
szkół (np. Ekozespoły), terenowe zajęcia tema-
tyczne z różnych zagadnień, np. zwierzęta, rośli-
ny, grzyby, ekologia. Ośrodek prowadzi cykliczne  

akcje przyrodnicze, np. prowadzona każdej wiosny 
Akcja Pomocy Płazom, konkursy wiedzy o przy- 
rodzie, jak również konkursy plastyczne i foto-
graficzne o tematyce przyrodniczej i kulturowej. 
Na uwagę zasługuje coroczna Wystawa Grzy-
bów Puszczy Białowieskiej. Przy Ośrodku Eduka-
cji Przyrodniczej znajduje się ścieżka edukacyjna  
„Poznajemy tajemnice lasu”. Została przygotowana 
z myślą o rodzicach z dziećmi w wieku przedszkol-
nym oraz starszych dzieciach i młodzieży, odwie-
dzających Białowieski Park Narodowy indywidu-
alnie lub w grupach zorganizowanych. Na ścieżce 
opisano zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
lasu pochodzenia naturalnego. Odwiedzający mo-
gą poprzez zabawę przy stanowiskach edukacyj-
nych zapoznać się z jego budową, mieszkańcami, 
cechami odróżniającymi ten las od powszechnie 
występujących na terenie Europy lasów zagospo-
darowanych. Na ścieżce znajdują się m.in. dwa żu-
bry wspinaczkowe.

Warto wiedzieć!
Oferta zajęć dla grup zorganizowanych; 
konieczna telefoniczna rezerwacja.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
Białowieskiego Parku Narodowego 
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
tel. 85 682 97 33, 85 682 97 00 
e-mail: bpn@bpn.com.pl
www.bpn.com.pl
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Białowieska Akademia 
Bioróżnorodności
 
przygotowała dla Ciebie bogaty wybór zajęć, 
szkoleń i spotkań przyrodniczych opartych na na- 
szej miłości do Puszczy Białowieskiej. Najstarszy 
las Europy jest dla nas także niewyczerpanym 
źródłem inspiracji do odbywających się tu wy-
staw przyrodniczych, prelekcji, pokazów filmów  
i innych wydarzeń. Zajęcia edukacyjno-przyrod-
nicze prowadzone są przez najlepszych wykła-
dowców – edukatorów, dydaktyków i naukowców, 
posiadających wszechstronną wiedzę, nie tylko  
na temat Puszczy Białowieskiej, ale również proce-
sów zachodzących w przyrodzie i poszczególnych 
jej składników. Podczas wypraw zapoznasz się  
z wybranymi gatunkami zamieszkującymi Puszczę 
Białowieską, odkryjesz zakątki prastarej puszczy.

Warto wiedzieć!
Oferta zajęć i szkoleń dla grup zorganizowa-
nych oraz osób indywidualnych; konieczna te-
lefoniczna rezerwacja.

Białowieska Akademia Bioróżnorodności 
ul. Kolejowa 1a, 17-230 Białowieża
tel. 85 681 21 17, 85 681 23 85, 698 404 944
e-mail: wejmutka@wejmutka.pl
www.wejmutka.pl
fb/biodiversityacademy

Biuro Podróży „JUNIOR”
Zapraszamy do gospodarstwa agroturystyczne-
go „Bobrowa Zagroda” w Siemianówce na zaję-
cia edukacyjne. Warsztaty to doskonała zabawa,  
która połączona jest ze zwiedzaniem atrakcji 
przyrodniczych w najbliższym terenie. W ofercie 
zajęć znajdziesz warsztaty plastyczne „Wykonaj 
garnek lub uwiecznij zwierzę w glinie” – pokaz 
obróbki gliny na kole garncarskim, wykonywanie 
przez uczestników garnuszków i figurek zwierząt  
z gliny; warsztaty rękodzieła „Co można wykonać  
z lnu”, „Co można wykonać z wikliny i słomy”, a tak-
że warsztaty kulinarne, podczas których nauczysz 
się robienia masła i sera starymi metodami, czy 
też poznasz proces powstawania i wypieku chle-
ba metodami  tradycyjnym. Do wyboru są również 
zajęcia z orientacji w terenie, podczas których na-
uczysz się czytania mapy oraz posługiwania się 
kompasem.

Warto wiedzieć!
Konieczna telefoniczna rezerwacja; oferta dla 
grup zorganizowanych; możliwość zamówienia 
wyżywienia; dodatkowo organizujemy prze-
jażdżki zaprzęgiem konnym po okolicy i wiele 
innych aktywności.

Dane kontaktowe znajdują się na sąsiedniej stronie.

Biuro Podróży „JUNIOR”
ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok
tel. 85 741 57 20, 85 744 43 26, 791 792 044 
e-mail: biuro@junior.bialystok.pl
www.bialowieza.net.pl
fb/Junior.Biuro.Podrozy

Nadleśnictwo Hajnówka 

zaprasza na zajęcia edukacyjne do izby edukacyjnej 
w budynku nadleśnictwa, wyposażonej w sprzęt 
multimedialny, plansze, instalacje reliefowe. Przy 
siedzibie nadleśnictwa mieści się punkt edukacyjny 
składający się z 3 wiat wystawowych przedstawia-
jących zagadnienia związane z leśnictwem, łowiec-
twem, historią Hajnówki i kolejek leśnych.

Warto wiedzieć!
Konieczna telefoniczna rezerwacja; 
oferta zajęć dla grup zorganizowanych.

Na terenie Nadleśnictwa Hajnówka udostępniono 
także ścieżki edukacyjne:

→ „Puszczańskie Drzewa” (4 km) – zlokalizo-
wana wokół śródleśnych stawów na rzece Pe-
rebel w osadzie Topiło. Ścieżka w kształcie pętli,  
na której zlokalizowanych jest 14 przystanków, 
w tym 12 tablic usytuowanych przy głównych  
gatunkach drzew i krzewów charakterystycznych 

dla Puszczy Białowieskiej. Jest także mini skansen 
kolejki wąskotorowej oraz kapliczka ekumeniczna.

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/sciezki-edukacyjne/atrak
cja/514 

→ „Tropem orlika” (4 km) – usytuowana w są-
siedztwie osady Topiło. Powstała w ramach re-
alizacji projektu „Ochrona orlika krzykliwego  
na wybranych obszarach Natura 2000. Jest ona 
zlokalizowana w miejscu, które pozwala przedsta-
wić środowisko niezbędne dla rozwoju populacji 
orlika w Puszczy Białowieskiej oraz jego meto-
dy zdobywania pokarmu. Dziesięć przystanków 
stwarza możliwość poznania relacji między orli-
kiem, a człowiekiem na przestrzeni dziejów. Ta-
blice zostały opatrzone ciekawymi piktogramami 
zachęcającymi do poznania tajemnic orlika i Pusz-
czy.

https://bialowieza.travel/zobacz-k-
niecznie/sciezki-edukacyjne/atra-
cja/515 

Nadleśnictwo Hajnówka
ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka
tel. 85 683 23 78
e-mail: hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl
www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl
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Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie„ 
Nadleśnictwa Białowieża 

zaprasza na zajęcia edukacyjne, przybliżające  
Puszczę Białowieską oraz na cykliczne zajęcia 
edukacyjno-plastyczne i plenery fotograficzne. 

Warto wiedzieć!
Oferta zajęć dla grup zorganizowanych; 
konieczna telefoniczna rezerwacja.

Będąc w okolicach Białowieży warto skorzystać z oferty 
ścieżek edukacyjnych Nadleśnictwa Białowieża:

→ „Krajobrazy Puszczy” (5,4 km) – ścieżka bie-
gnie przez rezerwat Wysokie Bagno, chroniący 
naturalny fragment świerkowego boru bagien-
nego oraz dolinę rzeki Narewka. Szlak kończy  
się przy Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”.

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/sciezki-edukacyjne/atrak
cja/71 

→ „Żebra Żubra” (3,6 km) – to jedna z najstar-
szych ścieżek w Polsce. Rozpoczyna się przy szo-
sie łączącej Białowieżę ze wsią Pogorzelce. Trasa 
wiedzie drewnianymi groblami i kładkami przez 
bagniste, puszczańskie zakątki do Rezerwatu Po- 
kazowego Żubrów, gdzie zazębia się z kolejną 
ścieżką – „Drzewa Puszczy”. 

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/sciezki-edukacyjne/atrak
cja/70 

→  „Drzewa Puszczy” (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. 

https://bialowieza.travel/zobacz
-koniecznie/sciezki-edukacyjne
/atrakcja/72 

→ „Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litew-
skich” (0,5 km) – znajduje się w uroczysku Stara 
Białowieża, biegnie wśród dębów liczących sobie 
150-500 lat, nazwanych imionami królów i ksią-
żąt, którzy niegdyś polowali w tym lesie. Wędrując 
szlakiem poznasz nie tylko dobrze udokumento-
wany fragment historii Puszczy, ale także ten le-
gendarny, z pogranicza baśni, ukryty pod korze-
niami wiekowych drzew.

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/sciezki-edukacyjne/atrak
cja/74 

 

→ „Miejsce Mocy” (0,5 km) – to najbardziej ta-
jemnicze miejsce w Puszczy Białowieskiej. Ob-
szar dawnego kultu plemion pogańskich, znane  
z tzw. pozytywnego promieniowania. Atmosferę 
niesamowitości potęguje kamienny krąg oraz drze-
wa o nietypowym pokroju (nie mają głównego pnia, 
lecz kilka mniejszych, wiele zrośniętych dębów,  
korony głogów z gałęziami skierowanymi w kierunku 
ziemi). Do Miejsca Mocy dotrzesz Drogą Sinicką,  
odchodzącą od szosy Hajnówka-Białowieża.

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/sciezki-edukacyjne/atrak
cja/73 

Ośrodek Edukacji Leśnej 
„Jagiellońskie" Nadleśnictwa Białowieża
Podolany II, 17-230 Białowieża
tel. 85 681 29 71; 720 861 220 
e-mail: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl
www.bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach 

Zapraszamy na zajęcia z edukacji leśnej. W ośrod-
ku zlokalizowana jest podręczna biblioteczka oraz 
ekspozycja edukacyjna – dotycząca fauny i flory 
lasów. Organizowane są tu także okolicznościowe 
wystawy przyrodnicze oraz plastyczne. 

Warto wiedzieć!
Konieczna telefoniczna rezerwacja; 
oferta zajęć dla grup zorganizowanych.

W Gruszkach znajduje się także  Park edukacji 
przyrodniczo-leśnej, w skład którego wchodzi 
Herbarium oraz trzy ścieżki edukacyjne:
 
→ „Złoty Szlak Św. Eustachego” (11 km) – pętla  
ścieżki zaczyna się przy Herbarium i prowadzi 
przez północno-wschodnie drzewostany Puszczy, 
na ścieżce odnajdziesz oryginalną kapliczkę wy-
rzeźbioną w starym, martwym dębie.

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/sciezki-edukacyjne/atrak
cja/77 

→ Ścieżka edukacyjna „Szlakiem żubra” – bar-
dzo krótka trasa prowadzi po obrzeżach Her-
barium. Wzdłuż ścieżki są umieszczone tablice  
edukacyjne ze zdjęciami żubrów, a na końcu szla-
ku znajduje się drewniana wieża widokowa, z któ- 
rej rozciąga się widok na dolinę rzeki Narewki.  
Z tego punktu można często zaobserwować żubry, 
jelenie i sarny.

https://bialowieza.travel/zobacz-koniecz
nie/sciezki-edukacyjne/atrakcja/76 
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→ Ścieżka edukacyjna „Szlakiem orlika krzy-
kliwego” (2 km) – zaczyna się przy Herbarium. 
Z dziesięciu tablic edukacyjnych ustawionych 
wzdłuż ścieżki dowiesz się wiele o zwyczajach 
orlika krzykliwego. Ilustracje na tablicach wyko-
nał Tomasz Samojlik – lubiany przez najmłod-
szych autor przygód Żubra Pompika. W połowie 
trasy znajduje się miejsce ogniskowe z wiatami 
– „Dworny Grądek”, skąd rozpościera się widok  
na dolinę rzeki Narewki.

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/sciezki-edukacyjne/atrak
cja/78 

→ Miodowa ścieżka edukacyjna – znajdująca 
się na placu pod siedzibą nadleśnictwa składa 
się z siedmiu tablic edukacyjnych, poświęconych 
pszczołom i bartnictwue. Można tu przyjrzeć się 
także z bliska pokazowemu ulowi kłodowemu  
– trzy podobne są zlokalizowane na terenie nad- 
leśnictwa i zamieszkałe przez dzikie pszczoły. 
Obok ścieżki jest usytuowany plac zabaw dla naj-
młodszych.

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/sciezki-edukacyjne/atrak
cja/79 
  

→ W miejscowości Świnoroje znajduje się ścieżka 
edukacyjna „Pod Dębami". Na szlaku ustawio-

nych jest 14 tablic edukacyjnych o zróżnicowa-
nej tematyce 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, zwie-
rzyna). Przy ścieżce można także podziwiać naj-
starsze zachowane w Puszczy ślady działalności 
człowieka, w postaci kurhanów. 

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/sciezki-edukacyjne/atrak
cja/75 

Nadleśnictwo Browsk
Gruszki 10, 17-220 Narewka
tel. 85 68 58 344
e-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl
www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl

→ Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Judzianka” 
zlokalizowana jest w Hajnówce na osiedlu Judzian- 
ka, u zbiegu ul. Myśliwskiej i Zwierzynieckiej. Ścież-
ka prezentuje rzadkie siedliska boru bagiennego, 
brzeziny bagiennej i torfowiska przejściowego. 
Na trasie umieszczono 5 tablic informacyjnych.  
W otoczeniu znajduje się również parking, drew-
niana wiata i stojaki na rowery.

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/sciezki-edukacyjne/atrak
cja/508 

Miejsca do plażowania
Zalew Repczyce jest idealnie przystosowany  
do letniego relaksu, a oddalony zaledwie o 2 km 
od Kleszczel. Piaszczysta plaża przy zalewie za-
chęca do leniuchowania. Na terenie wokół zalewu 
znajdują się: wypożyczalnia sprzętu pływającego 
(kajaki, rowery wodne), boiska do piłki siatkowej 
i koszykówki, miejsca na ognisko, plac zabaw dla 
dzieci, wygodny parking samochodowy, zaplecze 
sanitarne (wc, natryski), przebieralnie, kojce dla 
psów, pole namiotowe i campingowe, kawiarnia 
(kawa, herbata, napoje, lody, słodycze). 

Oddaj się beztroskiemu wypoczynkowi w ma-
lowniczo położonym miejscu nad zalewem Rep-
czyce. Zachęcamy rodziców z dziećmi do udziału  
w wydarzeniach organizowanych przez Hładyszkę 
– Centrum Kultury i Turystyki. Zajęcia i warsztaty 
odbywają się – w zależności od pory roku – w sa-
lach Hładyszki, świetlicach wiejskich oraz w prze-
strzeni naszej malowniczej gminy.

Zajrzyjcie do nas koniecznie!
www.hladyszka.pl
fb/moksir.kleszczele
ig: moksir.kleszczele

Zalew Repczyce, 17-250 Kleszczele
tel. 85 681 80 54, 506 921 197

Stary Dwór nad zalewem Siemianówka – to dob- 
ry wybór na wypoczynek nad wodą. W komplek-
sie znajduje się duża, piaszczysta plaża, pomo-
sty, wypożyczalnia sprzętów wodnych, ścianka 
wspinaczkowa, place zabaw, amfiteatr, boiska 
do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe, wiaty 
ogniskowe, punkty gastronomiczne, zaplecze sa-
nitarne, pole namiotowe i miejsca dla camperów 
oraz parking samochodowy.

Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny Stary Dwór
17-220 Stary Dwór 
tel. 85 685 80 62
www.gci.narewka.pl 

Zalew Bachmaty w miejscowości Dubicze Cer-
kiewne – to świetne miejsce na letni wypoczy-
nek. Brzegi zalewu w miejscu kąpieliska pokrywa 
piaszczysta plaża, istnieje możliwość wypożycze-
nia sprzętu wodnego: kajaki, rowery wodne, łódki.
Przy zalewie Bachmaty działa baza noclegowa 
z domkami campingowymi. Ośrodek umożliwia 
również rozbicie namiotów. Okolice zbiornika 
to przede wszystkim lasy, pozwalające na wiele 
możliwości spędzenia czasu, jak np. grzybobranie, 
spacer. Powierzchnia zalewu wynosi ponad 5 ha, 
co umożliwia zorganizowanie wypoczynku rów-
nocześnie wędkarzom jak i amatorom kąpieli.

Ośrodek Bachmaty
ul. Osiedle Bachmaty 2, 17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. 85 685 20 45, 606 769 992
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Kajakiem przez rzeki 
Narew i Narewka
Spływ kajakowy to nietuzinkowa propozycja  
na wspólny rodzinny wypoczynek w regionie 
Puszczy Białowieskiej. Spokojny nurt rzek Na-
rewka i Narew poprowadzi Cię do najpiękniejszych 
miejsc – Narewki – puszczańskiej zagrody, Narwi 
– wielokulturowej osady, wsi Puchły – perły pod-
laskiej architektury drewnianej w Krainie Otwar-
tych Okiennic. Szlak kajakowy wyposażony jest  
w infrastrukturę: miejsca biwakowe, ognisko-
we oraz miejsca postojowe, przystanie kajakowe  
(Narewka, Narew, Lewkowo Stare). Spływ można 
rozpocząć w dowolnym odcinku trasy. Na kaja-
ki można wybrać się także do Białowieży, gdzie 
istnieje możliwość organizacji spływu po mean-
drach rzeki Narewka na odcinku od mostu przy 
ulicy Parkowej w kierunku wschodnim do granicy 
z Białorusią. W Białowieży też popłyniesz w rejs 
katamaranem po rzece Narewka.

Warto wiedzieć!
Znajdująca się w granicach Białowieskiego Par-
ku Narodowego część rzeki Narewka jest objęta 
zakazem organizacji spływów. W Puszczy Bia-
łowieskiej szlak można rozpocząć w miejscu  
o nazwie ,,Kosy Most” po uzyskaniu zgody Dy-
rekcji Białowieskiego Parku Narodowego.  

Sprzęt wodny wypożyczysz:

Gmina Narewka
→ Bojarski Gościniec, ul. Ogrodowa 28, tel. 85 676 05 76, 

606 264 022, 606 232 528, e-mail: bojarski.gosciniec@gmail.com
→ Stanica kajakowa, ul. Hajnowska 33, tel. 85 685 80 62, 

e-mail: stanica-narewka@o2.pl
→ OEE w Siemianówce, ul. Szkolna 35, tel. 85 685 70 03, 

85 685 71 69, 501 077 522, e-mail: oeesiemianowka@wp.pl
→ Biuro Turystyki Aktywnej „Nes-Tur” Jerzy Nesteruk,  

tel. 85 685 20 41, 608 444 536,  e-mail: nestur_bta@wp.pl
→ Wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych  

Extreme Water, Stary Dwór, tel. 663 749 360,  
e-mail: sebastiandemianowicz@wp.pl  

Gmina Białowieża 
→ „Narwik”, ul. Rzeczna 2, tel. 606 937 281, 795 478 554,  

e-mail: bajkowie@wp.pl 
→ Hotel „Białowieski”***, ul. Stoczek 218B, tel. 85 681 20 22,  

85 681 20 23,  e-mail: marketing@hotel.bialowieza.pl 
→ „Romir”, ul. Tropinka 52, tel. 85 681 20 11, 608 311 449, 

662 234 777, e-mail: romir_buszko@wp.pl
→ „Przystań na Lato”, ul. Parkowa 3, tel. 793 534 786

Gmina Dubicze Cerkiewne
→ Zalew Bachmaty, ul. Główna 67, 17-204 Dubicze Cerkiewne, 

tel. 85 682 79 99, 85 685 20 54, czynne w sezonie 
letnim (maj-wrzesień) w godz. 8:00-20:00

→ Biuro Turystyki Aktywnej „Nes-Tur” Jerzy Nesteruk,  
ul. Główna 62, 17-204 Dubicze Cerkiewne, tel. 85 685 20 41,  
608 444 536,  e-mail: nestur_bta@wp.pl

Gmina Kleszczele
→ Zalew „Repczyce”, 17-250 Kleszczele,  tel. 85 681 80 54, 

506 921 197, czynne w sezonie  letnim (czerwiec-sierpień).

Organizacja spływów dla grup zorganizowanych: 
→ Biuro Podróży „JUNIOR”,  tel. 85 741 57 20
→ Agroturystyczne Stowarzyszenie „Puszcza Białowieska”,   

tel. 85 685 82 15, 691 912 973 
→ Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „ŻUBR”, 

tel. 607 319 760 
→ Bojarski Gościniec w Narewce, tel. 85 676 05 76,  

606 264 022, 606 232 528
→ Biuro Turystyki aktywnej „NES-TUR”,   

tel. 85 685 20 41, 608 444 536

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  

→ Biuro Podróży „Junior” s.c., ul. Stołeczna 25, Białystok,  
tel. 85 741 57 20, 85 744 43 26, www.bialowieza.net.pl

→ Dyliżans Biuro Usług Turystycznych, ul. Waryńskiego 6/18, 
Białystok, tel. 85 744 63 32, 607 154 373, 723 044 614, 
www.dylizans.com.pl 

→ Firma Zin, Nina Zin, tel. 721 591 353,  
www.sites.google.com/site/firmazin Hajnówka

→ PTTK Oddział im. J. Karpińskiego, ul. Kolejowa 17, 
Białowieża, tel. 85 681 22 95, 85 681 26 24,  
www.pttk.bialowieza.pl

Gdy potrzebujesz usług transportowych:
→ Katarzyna Jakubowska „Przewozy Pasażerskie  

– ubezpieczenia”, Lipiny 46A , tel. 509 221 486,  
e-mail: kasia.ej@wp.pl 

Informacja turystyczna
Certyfikowane Punkty Informacji Turystycznej: 
→ Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej ** 

Hajnówka, ul. 3 Maja 45, tel. +48 85 682 43 81 
e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl  
www.bialowieza.travel

→ Punkt Informacji Turystycznej  
Białowieskiego Parku Narodowego ** 
Białowieża, Park Pałacowy 11, tel. +48 85 681 29 01 
e-mail: info@bpn.com.pl  
www.bpn.com.pl

→ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  
o/Białowieża ** 
Białowieża, ul. Kolejowa 17, tel. +48 85 681 22 95,  
+48 692 959 995, +48 85 681 26 24 
e-mail: pttk@pttk.bialowieza.pl 
www.pttk.bialowieza.pl

→ Centrum turystyki i kultury „Hładyszka” * 
Kleszczele, ul. 1 Maja 19, tel. +48 85 681 80 54 
e-mail: moksirkleszczele@gmail.com  
www.moksir-kleszczele.business.site
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Obiekty noclegowe
Kwatery agroturystyczne
→ „Aleksandrówka i Anastazja”, Trześcianka 114, gm. Narew, 

tel. 510 245 302, 503 039 379, www.aleksandrowkapodlasie.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

→ „Lesnaja Dacza”, Golakowa Szyja 5, gm. Hajnówka,  
tel. 607 191 024, 663 610 033

→ „Leśny Gród”, Sawiny Gród 60, gm. Hajnówka,  
tel. 575 201 801, www.lesny-grod.pl

→ „Mera”, ul. Tropinka 50, Białowieża, tel. 85 681 24 73, 
505 125 292

→ „Papierówka”, Wasilkowo 6, 17-200 Wasilkowo,  
gm. Hajnówka, tel. 504 867 746

→ „Pensjonat Koral”, ul. Parkowa 1, Dubicze Cerkiewne,  
tel. 601 258 327, 85 685 21 50, www.koral-dubicze.webd.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

→ „Uroczysko Sosnówka”, Orzeszkowo 98, gm. Hajnówka, 
tel. 600 493 666, www.chatkababyjagi.pl/uroczysko-sosnowka/

→ „U Sienkiewiczów”, Gramotne 3/1, gm. Narew,  
tel. 693 335 514, 663 598 057 
www.gramotne.eu

→ Podlaskie Siedlisko „Za Mostkiem”,  Tofiłowce 9,  
gm. Dubicze Cerkiewne, tel. 698 918 813, 500 123 144,  
www.dubiczecerkiewne.pl

→ Siedlisko „Swojskie Klimaty”, Trześcianka 190/2, gm. Narew, 
tel. 608 283 144, 85 681 57 12, www.swojskieklimaty.info

→ Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Żubr”,  
Zabłotczyzna 12, gm. Narewka, tel. 607 319 760,  
www.agrobialowieza.pl

→ Stowarzyszenie Agroturystyczne „Puszcza Białowieska”,  
ul. Mickiewicza 50, Narewka, tel. 85 685 82 15,  
691 912 973, www.agrokwatera.eu 

→ 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

→ Bojarski Gościniec, ul. Ogrodowa 28, Narewka,  
tel. 606 232 528, 606 264 022, www.bojarskigosciniec.eu

→ 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

→ Pokoje gościnne w Białowieskim Parku Narodowym,   
ul. Park Pałacowy 11, Białowieża, tel. 85 682 97 29,  
85 681 20 33, www.bpn.com.pl

→ Pokoje gościnne „Hładyszka” w Kleszczelach,  ul. 1 Maja 19, 
Kleszczele, tel. 85 681 80 54, 519 119 963  
www.moksir-kleszczele.business.site

→ Zajazd „Wrota Lasu”, ul. Piłsudskiego 14, Hajnówka,  
tel. 85 876 72 34, 697 133 293, www.wrotalasu.pl

Gastromonia
→ Babushka Bistro, ul. 3 Maja 59k – Hajnówka  

i ul. Kolejowa 1 –  Białowieża, tel. 535 007 127,  
fb/BistroBabushka

→ Bar&Restauracja „Starówka”,  
Hajnówka, ul. Wierobieja 21, tel. 85 873 14 21,  
www.restauracjastarowka.eu

→ Bojarski Gościniec, ul. Ogrodowa 28, Narewka,  
tel. 606 232 528, 606 264 022 
www.bojarskigosciniec.eu 

→ Miodosytnia Podlaska, Saki 50, Kleszczele,  
tel. 694 239 960, www.miodosytniapodlaska.pl

→ Polana Żubra, Pogorzelce 47A, Białowieża,  
tel. 607 531 995, 723 044 614, www.polanazubra.pl

→ Restauracja Carska, Stacja Towarowa 4, Białowieża,  
tel. 602 243 228, 85 681 21 19, www.carska.pl

→ Restauracja Carska Komnata, ul. Hajnowska 2/1,  
tel. 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000, 
www.dworbartnika.pl

→ Restauracja Stoczek 1929, ul. Stoczek 74, Białowieża,  
tel. 85 730 32 09, 601 588 828, www.stoczek1929.pl

→ „Sery z Puszczy Białowieskiej”, ul. St. Lema 2, Hajnówka, 
tel. 668 425 827, www.seryzpuszczy.pl 

→ Zajazd „Wrota Lasu”, ul. Piłsudskiego 14, Hajnówka,  
tel. 85 876 72 34, 85 682 20 70, 697 13 32 93,  
www.wrotalasu.pl

→ „Zajazd u Jana”, ul. Główna 52, Dubicze Cerkiewne,  
tel. 692 888 852, 501 294 562 
www.zajazdujana.business.site

Herbaciarnie
→ Dwór Wejmutka, ul. Kolejowa 1A, Białowieża,  

tel. 85 681 21 17, 85 681 23 85, 698 404 944 
www.wejmutka.pl

→ MOKSiR Kleszczele, ul. 1 Maja 19, Kleszczele,  
tel. 85 681 80 54, 519 119 963, 
https://moksir-kleszczele.business.site

→ Konfitury, Matecznik, tel. 513 052 612, 85 732 93 41,   
www.matecznik.eu 

Kwatery agroturystyczne 
→ „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, Narewka,  
tel. 508 243 278, www.rajpodjablonia.pl

→ „U Sienkiewiczów”, Gramotne 3/1, Narew,  
tel. 693 335 514, 663 598 057, www.gramotne.eu 

→ 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 82 15,  
691 912 973, www.agrokwatera.eu
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Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Region Puszczy Białowieskiej”
ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 43 81, e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl, 
biuro@lot.bialowieza.pl; www.lot.bialowieza.pl
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