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Agroturystyka "U Sienkiewiczów" 

zaprasza na weekend z Bożym Ciałem! 

Tylko u nas 3 noclegi w podlaskim 

drewnianym domu z okiennicami, 3 

obiadokolacje i ognisko z kiełbasą naszej 

roboty za jedyne 225 złotych od osoby 

Irena, Mirosław i Barbara Sienkiewicz

Gramotne 3/1 

17-210 Narew 

tel. dom 85 681 63 28 

tel. kom. 693 335 514 

e-mail: usienkiewiczow@wp.pl



Kwatera  "Pod Orzechem " zaprasza na urlop w 

okolicy Bozego Ciala. Do dyspozycji gosci 10 

miejsc noclegowych, przejazdzka bryczka. Na 

 terenie posesji znajduje się lasek oraz miejsce 

na ognisko,huśtawka. Ponadto mozna 

zapoznac sie z ciekawymi historycznymi 

materiałami  i fotografiami dotyczącymi 

 Czeremchy i kolei. 

 ul. Lipowa nr 8 w Czeremsze 668 068 013, 604 155 
187



 Boże Ciało w Wejmutce

Długi weekend 15 – 18 czerwca, to 
doskonała okazja do wypoczynku 
w prastarej Puszczy Białowieskiej. 
Miło nam będzie Państwa gościć w 

Dworze Wejmutka. 
Chętnie doradzimy, które zakątki 

Puszczy warto odwiedzić w czerwcu. 
ZAPRASZAMY! 

 

tel. +48 856812117 

tel/fax (+48) 85 68 12 385 

kom. (+48) 698 404 944 

wejmutka@wejmutka.pl 

www.wejmutka.pl

WEJMUTKA 

ul Kolejowa 1a 

17-230 Białowieża



Ceny noclegów ze śniadaniem: 
Mniejszy pokój 2 osobowy (łóżka pojedyncze): 200 PLN/ doba 
Pokój 2 osobowy standard: 240 PLN/ doba 
Pokój 3 osobowy standard: 290 PLN/ doba 
Pokoje typu apartament (dwie izby, nieoddzielone drzwiami) - są to 
pokoje rodzinne: 
2 osobowy: 300 PLN/ doba 
3 osobowy: 330 PLN/ doba 
4 osobowy: 350 PLN/ doba 
Dzieci do lat 3 śpiące w łóżku z rodzicami lub łóżeczku turystycznym- 
bezpłatnie 
MINIMALNA DŁUGOŚĆ POBYTU - 3 doby 
Dodatkowe koszty: 
Grzeczny piesek- 20 zł/dobę 
Obowiązkowa opłata klimatyczna – 2,17 zł/ dobę 
Zapraszamy do zwiedzenia nowo-wybudowanego pawilonu Stacji 
Białowieża Pałac, z placem zabaw „Ścieżki Natury”, ogrodem 
przyjaznym bioróżnorodności oraz Aleją Gwiazd Puszczy Białowieskiej. 
Warunki rezerwacji 
Konieczność wpłacenia zadatku, w wysokości 50% wartości pobytu, w 
terminie 5 dni od dnia dokonania rezerwacji. 
Rezerwacja zostanie potwierdzona po wpłynięciu zadatku na konto 
WEJMUTKI. 
Wpłacony zadatek - w przypadku anulacji rezerwacji - nie podlega 
zwrotowi i możliwości wykorzystania późniejszym terminie 
Można u nas wypożyczyć: 
ROWERY – 5 zł/ godzinę lub 35 zł/ dzień 
KIJE NORDIC WALKING - 4 zł/godzinę lub 20 zł/dzień 
LORNETKI: 20 zł/ dzień 



Relaks, piękno i wSPAniałe samopoczucie 

POLECAMY PAKIETY: 

„Wyjątkowe Chwile” 

Ten pakiet sprawi ,że Twoja skóra będzie wyglądała świeżo i 

aksamitnie, a każdy mięsień Twojego ciała poczuje co to 

prawdziwe odprężenie. 

Masaż peelingujący całego ciała + 

– masaż bańką chińską (brzuch, uda i pośladki) = 130zł/1h 

lub 

– masaż relaksacyjny = 150zł/1,5h lub 

– masaż olejem wytopionym z luksusowej świecy lub masaż 

czekoladowy = 190zl/1,5h 

ul. 3 Maja 50 (w budynku Parku Wodnego) 
17-200 Hajnówka 
tel. 505 496 266 



„Wiosenna odnowa” 

Wyjątkowy pakiet, który sprawi że poczujesz się jak 

nowo narodzona/y. Dzięki relaksującemu ciepłu i 

wyjątkowej konsystencji  o obezwładniającym aromacie 

masaż pobudzi Twoje zmysły, przyniesie ukojenie oraz 

relaks i odprężenie. Skóra Twojego ciała stanie się 

cudownie nawilżona, jedwabiście gładka i miękka, a 

cera wygładzona, rozjaśniona, odświeżona i nawilżona. 

– Relaksujący masaż olejem wytopionym z luksusowej 

świecy „Płomienny Dotyk” 

– Rewitalizująco – odmładzający zabieg na twarz, szyję 

i dekolt = OXYBRAZJA  + maska + serum + masaż 

twarzy - ulubiony zabieg gwiazd! 

– Odprężający, ciepły i intensywnie nawilżający zabieg 

parafinowy na stopy „Gładkie Stopy” 

Wyjątkowa wiosenna cena pakietu: 329zł / 2,5h 

 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek od 13.00 do 21.00 

sobota od 9.00 do 15.00 

niedziela – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 

15 czerwca (Boże Ciało - czwartek) od 14.00 do 21.00 

 

 

 



                          

OKO W OKO Z ŻUBREM - SPOTKAJ 
KRÓLA PUSZCZY 

Wyprawa przewidziana jest w kameralnych 

zamkniętych grupach . Uwaga : Nie łączymy 

obcych sobie turystów w grupy. Czas trwania 

około  6 godzin. Do przejścia jest w kilku 

etapach , w zależności od warunków od kilku 

do kilkunastu kilometrów. Wyprawy z racji 

specyfiki organizowane są w grupach 

maksymalnie 6-cio osobowych. Koszt 

 przewodnika na 6 godzin = 420 zł /grupa . 

Trzeba posiadać własny samochód.  Istnieje 

także możliwość wynajęcia przewodnika z 

autem (dodatkowy koszt dla maks. 4-ch osób 

to 280 zł , dla max. 6 osób 450 zł ). 
- wyjazd około 1-1,5 godziny przed 

wschodem słońca. Dobre buty i wygodne 

ubranie trekkingowe , kurtki 

przeciwdeszczowe, prowiant, aparaty 

fotograficzne , termos z gorącymi napojami 

etc..będą przydatne .  Obowiązkowo każdy z 

uczestników musi posiadać ze sobą lornetkę 

albo lunetę ze statywem. Można sprzęt 

optyczny wypożyczyć w biurze PTTK - koszt 

wypożyczenia lornetki o parametrach 15x20 

to 22 zł/sztuka. 

Tel. +48 85 6812295 oraz  +48 85 
6812624 , po godzinach dzwoń : 

+48 692 95 99 95  ( do 20.00/21.00 ) 
WWW.PTTK.BIALOWIEZA.PL



 

PUSZCZA BIAŁOWIESKA NOCĄ 
WYPRAWA Z NOKTOWIZORAMI 

Wyprawa do Puszczy Białowieskiej nocą, jest skierowana do miłośników 

obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku. Podczas tej wyprawy mamy 

szansę na spotkanie dużych jak  i małych mieszkańców Puszczy. Obserwacja 

polega w dużej mierze na nasłuchiwaniu odgłosów przyrody.  Użycie noktowizorów 

umożliwia zobaczenie nasłuchiwanych przez nas zwierząt. Może to być  żubr , 

jeleń , dzik , lis, kuna czy bóbr a może puszczyk czy sóweczka  – tego do końca

nie wiemy. Jest to niespodzianka puszczy nocą ... . Wyprawa trwa 4 godziny 

.Wyjście dla max.4-ch osób . Koszt całkowity to 560 zł .W cenie wyprawy jest ujęty 

koszt wypożyczenia czterech profesjonalnych lornetek 12x50 oraz czterech 

lornetek-noktowizorów generacji I+ 3,5x50 . Wyjścia na godzinę przed zachodem 

słońca. Każdorazowo miejsce wyjścia jest ustalane z uczestnikami ! Latarka i 

własne auto konieczne ! Istnieje także możliwość wynajęcia przewodnika z autem 

(dodatkowy koszt dla max. 4-ch osób to 280 zł ). 
 

 

 



PUSZCZA BIAŁOWIESKA O 
ZMIERZCHU 

Wycieczka piesza do Puszczy 

Białowieskiej na spotkania ze 

zwierzętami oraz nocnymi ptakami. 

Większe zwierzęta zaczynają być 

wieczorem bardziej aktywne niż za 

dnia. Wyprawa trwa 3 godziny,  grupy 

max.8-osobowe, cena 258 zł do 

podziału na wszystkich uczestników. 

Kosztów dodatkowych brak - wyjścia 

na około 2 godz. przed zachodem 

słońca. Każdorazowo miejsce wyjścia 

jest ustalane z uczestnikami ! Latarka 

i własny samochód konieczny ! 

Obowiązkowo każdy musi posiadać 

ze sobą lornetkę własną lub 

wypożyczoną - koszt wypożyczenia to 

13 zł/szt. 

PUSZCZA NIEZNANA ROWEREM : 
"ŚLADAMI PROFESOR SIMONY 

KOSSAK" 

Wycieczka rowerowa ( 4 godziny - ok. 18 km 

) , wyjazdy/wyjścia w grupach max.12- 

osobowych ( łączymy w grupy niezależnych 

turystów ). Warunek główny: chęci i 

umiejętność poruszania się na rowerze 

.Rower własny lub wypożyczony (dobre 

wypożyczalnie mieszczą się niedaleko 

naszego biura) .Wygodne ubranie, kurtki 

przeciwdeszczowe i prowiant z napojami 

oraz środki od insektów będą pomocne . 

Trasy o średnim poziomie trudności. Cena 

212 zł do podziału na wszystkich 

uczestników. 

 



BIAŁORUSKA CZĘŚĆ PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ : 
WYCIECZKA ROWEROWA lub PIESZA ( Z PRZEWODNIKIEM LUB BEZ ) 
9-cio godzinna wyprawa pieszo-autokarowa lub rowerowa z licencjonowanym 

przewodnikiem ( możliwa także bez przewodnika ). Łącznie trasa rowerowa liczy około 53 

km . Podczas wycieczki przewidziane jest zwiedzanie wolier ze zwierzętami ,muzeum 

przyrodniczego i siedziby Dziadka Mroza oraz czas wolny w miejscowości Kamieniuki. 

Koszt usług w wypadku  wycieczki z przewodnikiem w j.polskim to 540 zł do podziału na 

wszystkich uczestników + 83,5 zł/osoba (koszt uzyskania przepustki , pozwolenia na wjazd 

na teren parku oraz obowiązkowego ubezpieczenia turystycznego ). Wstępy płatne na 

miejscu przez uczestników - około 28 zł - wygodnie płaci się kartą ale są też kantory . Trasa 

w całości biegnie bezpiecznymi drogami asfaltowymi o znikomym ruchu pojazdów- nie ma 

dużych wzniesień. Obowiązkowo należy mieć ze sobą paszport ważny minimum 3 miesiące 

od daty wycieczki. Łączymy niezależnych turystów w grupy i dzielimy się kosztem usług - 

maksymalnie 15 osób. Wszystkich formalności należy dokonać w naszym biurze do 

godziny 11.00 w dniu poprzedzającym wyjazd. Dla mniej aktywnych program może zostać 

zrealizowany pieszo-autokarowo z przewodnikiem lub bez ( szczegóły w biurze ) ! 



REZERWAT ŚCISŁY DLA ENTUZJASTÓW : 
"WĘDRÓWKA DO SERCA PUSZCZY" 

Dłuższa wędrówka piesza do samego serca Rezerwatu Ścisłego Parku

Narodowego: 6 godzin , 20 km. Z racji konieczności uzyskania 

specjalnego zezwolenia jest dostępna dla małych indywidualnych grup .

Aby nie ingerować zbyt mocno w przyrodę  PTTK organizuje takie 

wyjścia tylko na indywidualne zamówienie , dla nie więcej niż 6-ciu 

osób . Nie łączymy obcych sobie turystów w grupy . Należy się ubrać 

odpowiednio do pory roku , ze szczególnym uwzględnieniem dobrego i 

wygodnego obuwia trekkingowego . Warto zabrać ze sobą  prowiant , 

termos z ciepłym napojem , sprzęt optyczny. Koszt usług przewodnika 

w j.polskim to 390 zł . W wypadku chęci rezerwacji przewodnika - 

specjalisty ( ornitologa, botanika ,biologa ) koszt przewodnika to 550 

zl/grupa. Dodatkowym kosztem jest bilet wstępu na trasę 

specjalistyczną w kwocie 35 zł/osoba . W sezonie wiosenno-letnim 

warto wypożyczyć w biurze PTTK lornetkę ! 

 

 



REZERWAT ŚCISŁY DLA 
DOCIEKLIWYCH : 

"TRASA DO DĘBU JAGIEŁŁY" 
Wycieczka piesza do najbardziej znanego 

w świecie fragmentu Puszczy 

Białowieskiej: 4 godziny, 7,5 km, grupy 

max.12-osobowe ( łączymy w grupy 

niezależnych turystów ). Podczas 

wędrówki koncentrujemy się na 

przyrodzie  z uwzględnieniem świata 

roślin, zwierząt i grzybów . Podczas tej 

wycieczki mamy okazję zobaczyć resztki 

powalonego przez wichurę w 1974 roku 

Dębu Jagiełły .Cena 212 zł do podziału na

wszystkich uczestników. Koszt dodatkowy 

to bilet wstępu do Rezerwatu Ścisłego- 

płatny w kasie rezerwatu: ulgowy 3,00 zł, 
normalny 6,00 zł. 

W wypadku wyjścia przed godziną 8.00 

bilety w cenie : ulgowy 6 zl/os. i normalny 

9 zl/os. 

-wyjścia codziennie o różnych godzinach. 

 Pierwsza możliwa godzina startu to pół 
godziny przed wschodem słońca a 

ostatnie wyjście najpóźniej na 4 godziny 

przed jego zachodem ! Grupy są 

organizowane codziennie w zależności od 

chętnych - często co godzinę-zatem warto

wcześniej zadzwonić i zarezerwować 

termin i miejsce . W wypadku 

indywidualnego zamówienia tej wycieczki 

ze specjalistą biologiem koszt

przewodnika to 344 zł. 



ORNITOLOGICZNY PORANEK W REZERWACIE 

ŚCISŁYM  "PTAKI O ŚWICIE" 

                        

Wycieczka piesza ze specjalistą ornitologiem  do 

niedostępnego bez opieki licencjonowanego przewodnika 

Rezerwatu Ścisłego- 4 godziny, 7,5 km, grupy max.8 - 

osobowe, cena 344 zł do podziału na wszystkich 

uczestników. Mamy duże szanse na  spotkanie z 

szeregiem rzadkich gatunków ptaków . Koszt dodatkowy 

to bilet wstępu do Rezerwatu Ścisłego : ulgowy 6,00 zł, 
normalny 9,00 zł .Obowiązkowo każdy z uczestników 

musi posiadać ze sobą lornetkę  własną lub wypożyczoną.

Koszt wypożyczenia w naszym biurze to 15 zł/osoba - 

wyjścia codziennie o wschodzie słońca . Zalecamy trochę 

cieplejsze ubranie gdyż rano potrafi być chłodno ! 

REZERWAT ŚCISŁY DLA KAŻDEGO 

Krótsza wycieczka piesza do najbardziej znanego w świecie fragmentu 

Puszczy Białowieskiej: 3 godziny, 4,5 km. Maksymalnie 12 osób - nie 

łączymy w grupy niezależnych turystów . Podczas wędrówki 

koncentrujemy się na mijanych miejscach , historii Białowieży  , mozaice 

kulturowej i religijnej oraz przyrodzie .Cena 159 zł. Koszt dodatkowy to 

bilet wstępu do Rezerwatu Ścisłego-płatny w kasie rezerwatu: ulgowy 

3,00 zł, normalny 6,00 zł. 
Wyjścia codziennie o różnych godzinach.  Pierwsza możliwa godzina 

startu to 8.00 rano - ostatnie wyjście jest możliwe najpóźniej na 3 godziny 

przed zachodem słońca ! 



RODZINNE WĘDROWANIE Z DZIEĆMI W REZERWACIE 

ŚCISŁYM: 

" W POSZUKIWANIU TROPÓW ZWIERZĄT" 

Wycieczka edukacyjna dla rodzin z dziećmi do niedostępnego bez 

opieki przewodnika  Rezerwatu Ścisłego - 3godz. Trasa i 

przewodnik dostosowane do milusińskich. Dorośli także nie będą 

się nudzili -max.4,5 km, grupy do 12-osób ( łączymy w grupy 

niezależnych turystów ).Cena 159 zł do podziału na wszystkich 

uczestników. Koszt dodatkowy to bilet wstępu do Rezerwatu 

Ścisłego, płatny w kasie rezerwatu: ulgowy 3,00 zł, normalny 6,00 

zł. Dla dzieci dodatkową atrakcją będzie nauka obsługi 

 wypożyczonej lornetki - koszt wypożyczenia to 13 zł/sztuka ! 

 

WYNAJĘCIE BRYCZKI LUB SAŃ DLA MAX.4 OSÓB NA 

WYCIECZKE DO REZ.ŻUBRÓW I SZLAK DĘBÓW  (3 GODZ.) = 

240 PLN A DO REZ.ŚCISŁEGO (3 GODZ.) = 270 PLN , ( 6 

GODZ. ) = 520 PLN 

 

E-mail: pttk@pttk.bialowieza.pl , Tel. +48 85 68 12 295 oraz  +48 

85 68 12 624 , 

Po godzinach pracy biura PTTK dzwoń : +48 692 95 99 95  (do 

20.00 a w sezonie do 21.00) 

WWW.PTTK.BIALOWIEZA.PL



Tędy zawitasz do Puszczy 
Białowieskiej odwiedź 

Białowieskie 
Drezyny. Jest to dla Ciebie 

unikałna okazja, gdzie 
doznasz 

połączenia z naturą na 
stołowej autostradzie 

 
Jeździmy codziennie od 15 czerwca do 18 czerwca 

Trasa: Białowieża Towarowa - Białowieża Pałac - Białowieża Towarowa. 
Czas: 35 min. 

15.6 -18.06: 11:30. 
Cena: 

11 zł normalny 
9 zł ulgowy 

Trasa: Białowieża Towarowa - Grudki - Białowieża Towarowa. 
Czas: 60 min. 

Odjazdy grupy otwartej: 
15.6 -18.06: 10:15 

Cena: 
20 zł bilet normalny 

17 zł bilet ulgowy 
Stacja Białowieża Towarowa za peronem  
Adres: uł. Stacja Towarowa w Białowieży 



 
 

WYCIECZKA PIESZA - BIAŁOWIEŻA I OKOLICE ORAZ DO REZERWATU ŚCISŁEGO 
15-18.06.2017R 

Zapraszamy na wycieczkę podczas której zobaczą Państwo nowoczesną multimedialną 

prezentację o Puszczy Białowieskiej, obejrzą najciekawsze zabytki i miejsca  Parku 

Pałacowego oraz odwiedzą najciekawsze oraz najcenniejsze i najbardziej chronione 

fragmenty Puszczy Białowieskiej. 

Termin wycieczki: w okresie 15 - 18.06.2017r (5 godzin) Proponowane miejsce zbiórki: 

Białowieża - parking przy Poczcie, ul. Parkowa 2 

W programie: 

 

 

 

 

 

 

Pakiet podstawowy (ok. 5 godz) 

Rezerwat Pokazowy Żubrów (dojazd własny) – poznajemy typowe zwierzęta Puszczy 

Białowieskiej, w tym króla puszczy - żubra 

Szlak Dębów Królewskich (dojazd własny) – odwiedzimy miejsce gdzie rozpoczęła się 

historia Białowieży, a gdzie obecnie rosną stare dęby przypominające tą historię i 

noszące nazwy królów polskich i książąt litewskich. 

Muzeum Przyrodnicze – nowoczesna ekspozycja multimedialna o przyrodzie Puszczy 

Białowieskiej, wieża widokowa, wystawy czasowe 

Park Pałacowy – poznamy pozostałości po ciekawym carskim Parku Pałacowym z XIX 

wieku (ciekawe nasadzenia, brama pałacowa, carskie stajnie, obelisk itp.) 

Koszt wycieczki: 320 zł od grupy (do 25 osób) 

Świadczenia: usługi przewodnika. 



Rezerwat Ścisły 

Termin wycieczki: w okresie 15 - 18.06.2017r (3 godziny) 

Koszt wycieczki: 180zł od grupy (do 20 osób) 

Świadczenia: usługi przewodnika. 

Zgłoszenia na imprezy: 

Drogą elektroniczną na adres biuro@junior.bialystok.pl 

U Organizatora: BP „JUNIOR” s.c. Białystok, ul. Stołeczna 25 

telefonicznie lub faxem: 

tel 85 744 43 26, tel/fax  85 741 57 20  w godzinach 9.00 – 17.00 w 

dni powszednie, w godzinach 10.00 –13.00 w soboty 

Termin zgłoszenia zamówienia –  do 1 dni przed rozpoczęciem 

imprezy



Informujemy, iż z dniem 12.06.2015r został otwarty bezwizowy ruch do 

białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Obejmuje on cały obszar 

Puszczy Białowieskiej po białoruskiej stronie oraz wieś Kamieniuki. 

Granicę strefy ruchu bezwizowego oznaczają specjalne znaki. Poruszanie 

się poza tymi znakami jest zabronione. Maksymalna długość pobytu 

bezwizowego to 72h. 

Granicę na podstawie specjalnej przepustki można przekraczać wyłącznie 

przez piesze i rowerowe przejście graniczne Białowieża - Piererow. 

Przejście znajduje się w odległości 4 km od Białowieży, w środku Puszczy 

Białowieskiej. Otwarte jest w następujących godzinach: 

w okresie 1 kwiecień - 30 wrzesień - w godz. 8.00 - 20.00 

w okresie 1 październik - 31 marzec - w godz. 8.00 - 18.00 

W przypadku grup zorganizowanych  wycieczkę na Białoruś możemy 

zoreganizować w dowolnym terminie. Kosztorys wycieczki ustalany jest 

indywidualnie stosownie do oczekiwań programowych grupy. 



Przy powyższych wyjazdach zapewniamy kompleksową obsługę tj. 

rosyjskojęzycznego pilota, transport na/z granicy, przewodnika białoruskiego, 

transport na wyłączność na Białorusi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. 

Program wycieczki: 

Godz.  7.50 – zbiórka uczestników wycieczki na parkingu przy Poczcie w Białowieży, 

ul. Parkowa 2. Wyjazd mikrobusem na przejście graniczne Grudki – Piererow w 

Puszczy Białowieskiej. Odprawa paszportowo-celna, przejście pieszo granicy polsko- 

białoruskiej. Spotkanie z białoruskim przewodnikiem. Wycieczka BUS-em po Puszczy 

Białowieskiej. 

Czas wycieczki – ok. 8 godzin

W programie zwiedzania: 

• Jezioro Ladzkie – krótki postój 

• Woliery ze zwierzętami 

• Muzeum Przyrodniczo-Leśne 

• Sosna „Olbrzymia” 

• siedziba „Białoruskiego Dziadka Mroza” – zwiedzanie, możliwość zakupu pamiątek 

• Carski trakt” ( wykonana w okresie rządów cara Rosji Aleksandra III droga Prużany 

– Białowieża. Droga obecnie jest oznakowana carskimi herbami ) 

• w trakcie zwiedzania czas wolny na zakupy 

• Muzeum Tradycji Ludowych wraz z poczęstunkiem „regionalnym alkoholem” 

Ok. godz. 16.30 – 17.00 - powrót na przejście graniczne Piererow - Grudki,

przekroczenie granicy. Odebranie grupy i odwiezienie do Białowieży. 

Cena: 250,00 PLN/os - osoby dorosłe 220,00 PLN/os - dzieci do lat 12 

 

 



SPŁYWY KAJAKOWE RZEKĄ NAREWKA W 
DNIACH 15-18.06.2017R 

Rzeka Narewka jest piękną, meandrującą rzeką 

przepływającą przez Puszczę Białowieską. 

Udostępniony do spływów jest jedynie odcinek 

przez Polanę Białowieską oraz od granicy 

Białowieskiego Parku Narodowego w dół rzeki. 

Proponujemy Państwu spływ najciekawszym 

fragmentem rzeki od mostu w Narewce do mostu w 

Lewkowie Starym. 

Miejsce rozpoczęcia spływu - pomost przy 

OSiR  w Narewce, ul. Hajnowska 22. Samochody 

można zostawić na parkingu przy OSiR. 

Czas trwania spływu: ok. 2,5 godziny 

Długość trasy – ok. 10 km 

Godziny rozpoczęcia spływów w dniach 15 – 18 

czerwca 2017r ( codziennie ): 

9.00,  10.00,  14.00,  15.00 

Organizatorzy zabezpieczają: 2-osobowe kajaki z 

wyposażeniem ( 2 wiosła, kapoki ), transport 

powrotny uczestników  z Lewkowa Starego do 

Narewki. 

Koszt spływu: 

55 zł/os    / dla 2 osób w kajaku / 

75 zł/os    / dla 1 osoby w kajaku / 

Zgłoszenia: 

U Organizatora: 

BP „JUNIOR” s.c., Białystok, ul. Stołeczna 25, 
tel. ( 085 ) 744 43 26, tel/fax. ( 085 ) 741 57 20, 

602 470 422 lub na adres e-mail: 
 biuro@junior.bialystok.pl 

Termin zapisów i opłaty –  zgłoszenia telefoniczne i 

e-mailem, opłata na miejscu w dniu spływu. 

Minimalna ilość uczestników imprezy – 2 osoby. 


