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Białowieskiej 

Tu nie ma miejsca 

na nudę! 
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Heh, hen na wschodzie kraju, 

znajduje się kawałek raju. 

Tu wolniej płynie czas, 

a przestrzeń okala prastary las. 

To prawdziwe Królestwo Matki Natury, 

bastion unikatowej kultury, 

zagłębie jadła smacznego 

i odpoczynku aktywnego. 

oto Żubra Kraina, gdzie przygoda się 

zaczyna! 
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Wakacje w Regionie 

Puszczy Białowieskiej! 

 

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. Bliskie sąsiedztwo lasów i rzek powoduje, 

że Kraina Żubra to doskonałe miejsce do 

urlopowego relaksu oraz uprawiania sportów i 

rekreacji. Rześki zapach lasu, płynące gdzieś z 

oddali odgłosy natury sprawiają, że spływ kajakiem, jazda rowerem czy marsz staje się 

prawdziwą przyjemnością. Niesamowitych wrażeń dostarcza przejazd koleją 

wąskotorową oraz drezynową. Unikatowa przyroda, wielokulturowy klimat pogranicza, 

zachwycająca architektura drewniana, gościnni ludzie – to wszytko tu jest!  

Zapraszamy do  Puszczy Białowieskiej! Więcej: www.lot.bialowieza.pl 

 

Kraina Żubra na  wakacje -  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!  

Zabytkowa Cerkiew w Puchłach 

http://www.lot.bialowieza.pl/
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Poczuj ducha puszczańskiej 

przygody – oferty wycieczek 

 

egion 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. 

 

*** 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

W BIAŁOWIEŻY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

Oferujemy:  

Członek Regionalnej Podlaskiej 

Organizacji Turystycznej Licencjonowany Organizator 

Turystyczny 

Oficjalna Informacja 

Turystyczna 
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NATURA(lnie) Z PIERWSZEJ RĘKI 

 

LEŚNE WĘDROWANIA - DLA CHCĄCYCH ZOBACZYĆ WIĘCEJ ! 

WIOSNA-LATO  2014 

 

 

 

 

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. 

 

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.  

 PORANEK W PUSZCZY - PTAKI O 

ŚWICIE 

Zapraszamy na ptasi koncert w reżyserii 

samej Matki Natury! Mamy duże szanse 

na  spotkanie z szeregiem rzadkich 

gatunków ptaków. Zobacz jak przyroda  

TU    ZACZYNAMY 
!Jesteśmy do waszej dyspozycji 

codziennie 

8.00- 18.00 

Wędrując z nami wspomagasz utrzymanie szlaków 

turystycznych, z których korzystasz – dziękujemy za 

wsparcie naszego stowarzyszenia 

 

budzi się do życia.  Wycieczka piesza do 

Rezerwatu Ścisłego - wyjścia codziennie o 

wschodzie słońca. 
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 PUSZCZA NIEZNANA ROWEREM – Z DALA OD UTARTYCH SZLAKÓW: 

"ŚLADAMI PROFESOR SIMONY KOSSAK" 

Podziwiaj piękno puszczy z perspektywy roweru! Rześki zapach lasu, płynące  

gdzieś z oddali odgłosy natury sprawiają, jazda rowerem wśród kniei staje się 

prawdziwą przyjemnością.  

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 –zapraszamy!  

 

 

 

 

          

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA BRYCZKI - niektóre z 

powyższych propozycji można zrealizować na zamówienie 

indywidualne, także licencjonowaną bryczką - więcej 

szczegółów w biurze ! Wszystkie z powyższych propozycji 

są przeprowadzane na terenie Białowieskiego Parku 

Narodowego i przyległych do niego puszczańskich 

nadleśnictw. 
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Odpoczynek 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 

zielonej 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. Czas 

3 – 4 godziny. Start o świcie lub przed zmierzchem (do uzgodnienia). 

Na grobli w Parku Pałacowym 

Wykrot 
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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 
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Bardzo przyrodniczo 

w prastarej Puszczy Białowieskiej 

- wakacje z przyrodą 

. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników natury na wakacyjne pobyty, 

podczas których Goście Dworu Wejmutka mogą 

nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach przyrodniczych 

oraz skorzystać z innych aktywnych form wypoczynku. 

Proponujemy Państwu  tematyczne zajęcia edukacyjno -  

przyrodnicze, prowadzone przez najlepszych   

wykładowców -  edukatorów, dydaktyków i naukowców. 

Ludzi posiadających wszechstronną wiedzę nie tylko na 

temat Puszczy Białowieskiej ale również procesów 

zachodzących w przyrodzie i poszczególnych jej 

składników. Celem wypraw jest skupienie się na 

wybranych gatunkach zamieszkujących Puszczę 

Białowieską, wzbudzenie zainteresowania poszczególnymi 

fragmentami lasu, odkrywanie zakątków prastarej 

puszczy. W wybrane dni tygodnia będzie można wziąć 

udział w zajęciach przyrodniczych, a poza tym wybrać się 

na wycieczkę rowerową, przejść jednym (lub kilkoma) z 

puszczańskich szlaków nordicwalking, odwiedzić różne 

zakątki najstarszego polskiego parku narodowego oraz 

Puszczy Białowieskiej.  

Tematy zajęć:  

Poniedziałek - godz. 16:00: „Mieszkańcy domowego 

ogródka”  

Wtorek – godz. 16:00: „Ile życia jest 

w lesie”  
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Czwartek – godz. 16:00: „Nie taka żaba straszna"  

W ramach oferty zapewniamy:  

- noclegi w dworze Wejmutka, w przyjemnej 

atmosferze sprzyjającej wypoczynkowi,  

- pyszne śniadania każdego poranka,  

- udział w 3 przyrodniczych zajęciach 

edukacyjnych,  

- foldery informacyjne dotyczące przyrodniczo- 

turystycznych ciekawostek puszczańskich oraz 

pomoc w organizacji czasu wolnego i wycieczek z 

przewodnikiem.  

Dodatkowo proponujemy możliwość 

wypożyczenia rowerów. 

Uwaga! Oferta ważna przy rezerwacji 

minimum 5 noclegów i dotyczy wybranych 

terminów:  

4 – 11 lipca , 11 – 18 lipca, 6 - 13 sierpnia, 22 

- 29 sierpnia  

Zmiany: Zajęcia terenowe mogą ulec 

przesunięciu lub odwołaniu z powodu złych 

warunków atmosferycznych lub innych 

zdarzeń niezależnych od organizatora, a 

także braku odpowiedniej ilości 

uczestników. 

 

Kontakt:   Białowieska Akademia 

Bioróżnorodności, tel: 85 68 12 117, 

email: wejmutka@wejmutka.pl, 

www.wejmutka.pl  

Dwór Wejmutka 
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Wakacje 2014 w Puszczy Białowieskiej z Biurem 

Podróży JUNIOR 

 

Region Puszczy Białowieskiej to doskonałe miejsce na 

wakacyjny wypoczynek. Unikatowa przyroda Puszczy 

Białowieskiej, wielokulturowość, doskonała kuchnia 

kresowa oraz gościnność sprawi że powinni Państwo wrócić 

zadowoleni z pobytu. 

Czekają na Państwa "bezkrwawe łowy" na króla 

Puszczy żubra, przejażdżki kolejką wąskotorową oraz 

bryczkami, atrakcyjny program zwiedzania Puszczy 

Białowieskiej, spływy kajakowe, zajęcia edukacyjne  "Od 

ziarenka do bochenka" (koszenie, młócenie, mielenie, 

pokaz wypieku chleba, robienie masła i sera, nauka 

tkania chodników oraz obróbki lnu)oraz zabawy 

integracyjne 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 

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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Region Puszczy Białowieskiej – tu nie ma 

miejsca na nudę! 

Wakacje w kajaku 

 

rajobraz Krainy Żubra to nie tylko malownicza Puszcza Białowieska, ale 

również Dolina Górnej Narwi, Zbiornik Wodny Siemianówka oraz cała sieć 

strumyków i rzeczek wypływających z Puszczy Białowieskiej. Są to idealne 

miejsca do uprawiania windsurfingu, żeglarstwa czy kajakarstwa.  Gościnna 

kraina żubra zaprasza więc wszystkich – małych i dużych miłośników aktywnej 

turystyki wodnej. Spływ kajakiem korytami rzek Narewka i Narew to blisko 150 km 

niesamowitej przygody (w tym w regionie Puszczy Białowieskiej szlak liczy ok. 52 km). 

Wartki nurt rzek zaprowadzi turystów do najpiękniejszych. Z myślą o miłośnikach 

wodnych przygód biura turystyczne opracowały ciekawe oferty spływów. A po dniu 

pełnym wrażeń zapraszamy na relaks do nowoczesnego Parku Wodnego w Hajnówce.  

 

*** 

Biuro Turystyki Aktywnej 

NES- TUR – poczuj smak 

wodnej przygody 

Odkryj piękno regionu z 

perspektywy kajaku! 

W ofercie: organizacja spływów jedno- dwu- trzy – i czterodniowych w regionie 

Puszczy Białowieskiej oraz organizacja spływów obejmujących województwo. 

Zapraszamy również  na wycieczki rowerowe na Białoruś oraz do Puszczy 

Białowieskiej.  

 

 

K 
Koryto rzeki Narew 

Kontakt: 

Biuro Turystyki Aktywnej NEST – 

TUR  

tel. 608 444 536, e-mail: 

nestur_bta@wp.pl,  

www.turystykapodlasie.pl 

Koryto rzeki Narew 



17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45 
tel. + 48 85 682 43 81 , fax +48 85 682 51 41 

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

 
 

Drezyną przez puszczę 

Koleją drezynową przez puszczę  – poczuj smak białowieskiej przygody 

Na przejażdżkę po puszczy zapraszają Białowieskie Drezyny. To niecodzienna 

atrakcja, która umożliwia dotarcie do samego serca Puszczy Białowieskiej. Lekkie 

drezyny, napędzane siła własnych mięśni poprowadzą do najciekawszych miejsc 

w puszczy – tajemniczego Miejsca Mocy, znanego z pozytywnego promieniowania, 

obrzeży Białowieży, puszczańskiej wsi Czerlonka 

oraz rezerwatu Krajobrazowego im. Władysława 

Szafera. Dostępne są cztery trasy o różnym 

stopniu długości. Czas przejazdu zależy tylko i 

wyłącznie od siły i sprawności uczestników 

wycieczki. Przejazd koleją drezynową dostarcza 

niesamowitych wrażeń, to dokonała okazja by 

poznać przyrodę  i przeżyć niesamowitą przygodę. 

Możliwe są również przejazdy nocą, umożliwiające 

podziwianie puszczy skąpanej w księżycowych 

refleksach.  

Białowieskie Drezyny 

tel. +48 783 002 927,  

 e-mail: info@drezyny.net, 

www.drezyny.net 
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Śladem kultury regionu 

egion 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 

 

R 
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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 
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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. 

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,  

Dwór Bartnika w Narewce- muzeum 

pszczelarskie,  

Melisa w Plancie - Muzeum Rodzinne 

Podlaska Madonna autorstwa pani 

Małgorzaty 
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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 korespondenycjny: Zabłotczyzna 12, 

Narewka 

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

www.agrobialowieza.pl 
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PRZYDANTE 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 gospodarstw agroturystycznych obu stowarzyszeń: rowery, przejazdy bryczką, 

regionalna kuchnia, kajaki, girll, usługi przewodnickie,  

 

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 rowerów, wypożyczalnia nart, transfer z 

lotniska, 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, 



17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45 
tel. + 48 85 682 43 81 , fax +48 85 682 51 41 

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl 
www.lot.bialowieza.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 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. Służymy pomocą w organizacji 

czasu wolnego. W ofercie m.in.: miejsce na ognisko 

i grill, parking, organizacja wycieczek po regionie, 

kulig i przejażdżki konne, wypożyczalnia rowerów/ 

ul. Ogrodowa 28, Narewka, tel. 606 232 528, 606 

264 022, 85 676 05 76, bojarski.gosciniec@gmail.com, www.bojarskigosciniec.eu 

 

Miejsce namiotowe Nadleśnictwa Browsk - w ofercie 200 miejsc namiotowych, bogata 

oferta edukacyjna: Park Edukacji Przyrodniocz- Leśnej, a w nim: herbarium (zbiór ziół i 

roślin), oryginalne pszczele barcie, pomnik Lasowi da, celtycki krąg mocy, słoneczny 

poromierz, złoty szlak św. Eustachego z kapliczką rzeźbioną w 360-letnim suchym dębie. 

Ponadto, w ramach edukacji działają ciekawe ścieżki edukacyjne. Odpocznij na łonie 

natury/ Nadleśnictwo Browsk, tel. 85 685 83 44, www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl 
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Gmina Narew: 

Czerniakiewicz Anna „Zacisze u Anny” - w ofercie: 

plac zabaw, taras, miejsce ogniskowe, staw, rowery, 

boisko,  sauna,  parking/ Hajdukowszczyzna 12, tel. 

504 421 046, zaciszeanny@gmail.com, 

www.zaciszeuanny.narew.gmina.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. A wieczorem gospodarze 

zapraszają na grilla 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.: możliwość zorganizowania rajdu 

rowerowego, 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 - plac zabaw, boisko do siatkówki,  

miejsce ogniskowo -grillowe,  wypożyczalnia sprzętu  sportowego, możliwość 
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wypożyczenia rowerów 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 

 

BAZA GASTRONOMICZNA  

 

Miasto Hajnówka: 

Restauracja w Zajeździe „Wrota Lasu” - zapraszamy na dania kuchni regionalnej, pizze 

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 tanio. W ofercie: dania regionalne, kuchnia wschodnia/ 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. Tuz 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”, restauracja Polana Żubra zaprasza 

wszystkich smakoszów zdrowej, regionalnej kuchni. 

Serwowane dania przygotowywane są według oryginalnych 

receptur, ze świeżych i naturalnych produktów. Na stół 

http://www.stoczek1929.pl/
http://www.hotelmatecznik.pl/
mailto:marketing@hotelmatecznik.pl
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serwowane są również dania kuchni myśliwskiej – wykwintny gulasz z dziczyzny oraz 

pierogi z dzika są tak pyszne, że spróbowawszy raz – będziemy chcieli więcej. Każdy 

smakosz może również liczyć na słoiczek własnoręcznie robionych przetworów Miła 

obsługa, przytulne wnętrze pachnące smakowitymi potrawami sprawiają, że poczujemy 

się tu jak w domu. 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 

 

Region Puszczy Białowieskiej – wykaz atrakcji w pigułce: 

 

Miasto Hajnówka i okolice – „Brama do Puszczy”, 

www.hajnowka.pl 

 Sobór Św. Trójcy 

Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa 

Galeria Sztuki Regionalnej „Ławeczka” 

Pomnik żubra 

Park Wodny 

NordicWalking Park „Kraina Puszczy i Żubra”. 

Krynoczka – zabytkowa cerkiew ze źródełkiem 

Przejazdy Koleją  wąskotorową 
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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, 

Drewniane budownictwo mieszkaniowe i inwentarskie przy ul. 

Waszkiewicza 

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia  

Galeria Sztuki Regionu i Pogranicza „Kresy” w Pogorzelcach.  

Białowieskie Drezyny  

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 
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rekreacyjne i wiata przy rzece Pulwa 

Grodzisko wczesnośredniowieczne (Zamczysko) w 

pobliżu wsi Jancewicze z XII w.  

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) 

 

 

 

Kalendarz imprez, czyli kulturalny rozkład jazdy  
 

 

CZERWIEC 

 

BIAŁORUSKI FESTYN ETNOGRAFICZNY „KULTURA NA SCHODACH MUZEUM” 

Miejsce: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 

W trakcie festiwalu istnieje możliwość zobaczenia występów zespołów folkowych.  

08.06.2014 r. 

 

FESTYN „KRYNOCZKA” 

Miejsce: Amfiteatr miejski w Hajnówce 

Termin:10.06.2014 r. 

Festyn związany z zakończeniem obchodów prawosławnego święta Św. Trójcy. 

Uczestnictwo w festynie to doskonała okazja, by poznać brzmienie podlaskiego folkloru.  
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VIII PIKNIK RODZINNY 

Termin: 15.06.2014 r. 

Miejsce: Amfiteatr miejski w Hajnówce  

 

FESTYN KUPALINKA  

Miejsce: wieś Leniewo  

Termin: 28.06.2014 r 

Festyn nawiguje do pogańskiego święta Kupały. W trakcie uroczystości istnieje 

możliwość posłuchania zespołów folkowych 

 

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI „PRZEBOJEM NA ANTENĘ” 

Miejsce: Amfiteatr miejski w Hajnówce 

Termin: 29.06.2014 r. 

Na scenie hajnowskiego amfiteatru konkuruje ze sobą kilkunastu finalistów 

regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Oprócz uczestników radia na scenie pojawiają 

się także inni artyści, a cała imprezę kończy koncert gwiazdy.  ,,Przebojem na antenę’’ to 

święto polskiej muzyki, konkurs pomógł rozpocząć karierę muzyczną wielu debiutantom 

m.in. zespołom Feel, Manchester i Poparzeni Kawą Trzy. 

 

LIPIEC 

 

RAJD ROWEROWY HAJNÓWKA - KAMIENIEC 

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce 

Termin: 04 - 06.07.2014 r. 

Miejsce: Puszcza Białowieska 

 

NOC KUPAŁY W BIAŁOWIEŻY  

Termin: Lipiec 05.07.2014 (sobota)  

Miejsce: Parking nad stawami. 

Tematyką imprezy słowiańskie jest święto Noc Kupały, związane z kultem trzech 

żywiołów: wody, ognia i wiatru. W trackie imprezy można posłuchać folkowych zespołów 

z Białostocczyzny oraz Białorusi, zaś o północy panny puszczają wianki na rzece, które 

wyławiają chłopcy.  Wedle przekazów, ma to przynieść młodym szczęście w miłości 

 

FESTIWAL PIEŚNI POETYCKIEJ – „MISTRZA OKUDŻAWY HAJNOWSKIE 

ŚPIEWANIE" 

Miejsce: Amfiteatr miejski w Hajnówce 

Termin: 11.07.2014 r. 

 

JARMARK ŻUBRA 

Miejsce: Amfiteatr miejski w Hajnówce  

Termin: 13.07.2014 r. 

Jarmark Żubra jest okazją do prezentacji folkloru i kulturowego dziedzictwa obszaru 

województwa podlaskiego. W trakcie imprezy można posmakować regionalnej kuchni, 

kupić produktu lokalne oraz wziąć udział w warsztatach rękodzieła ludowego. A 

wszystko to przy  

wesołym akompaniamencie folkowych pieśni.  
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IMPREZA FOLKLORYSTYCZNO-FOLKOWA „NA IWANA NA KUPAŁA” 

Termin: pierwsza sobota po dniu 12 lipca. 

Miejsce: Dubicze Cerkiewne – Zalew w Bachmatach, 

Jedna z największych imprez związanych ze świętem Nocy Kupały. W trakcie imprezy 

trwającej do białego rana można posłuchać folkowych zespołów z Polski, Ukrainy i 

Białorusi oraz kupić rękodzieło ludowe.  

 

FESTIWAL WIELU KULTUR I NARODÓW „Z WIEJSKIEGO PODWÓRZA”  

Miejsce: Czeremcha (Gminny Ośrodek Kultury) 

Termin: 18 - 20 lipca 2014 

Festiwal stanowi cykl spotkań folkowych, podczas których odbywają się koncerty 

zespołów folkowych z Polski i zagranicy, wystawy, spektakle teatralne, wyrobów 

rękodzieła ludowego, warsztaty twórców ludowych, degustacje potraw regionalnych 

(m.in. z kuchni czeskiej i białoruskiej) 

 

BIAŁOWIESKIE SPOTKANIA INTEGRACYJNE „PERETOCZE” 

Miejsce: Amfiteatr w Białowieży, 

Termin: 25 – 26.07.2014 (piątek – sobota)  

Festiwal stanowi prezentację zespołów z Polski i zagranicy m.in. Litwy, Rosji, Białorusi. 

To doskonała okazja, by poznać klimat Podlasia, znanego z poszanowania innych kultur.  

 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI, SZTUKI I FOLKLORU „PODLASKA 

OKTAWA KULTUR” 

Organizator: Hajnowski Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 

http://www.oktawa.woak.bialystok.pl 

Miejsce: Amfiteatr Miejski/Hajnowski Dom Kultury 

Termin: 25.07.2014 r. 

Festiwal ukazuje dorobek artystyczny zespołów związanych z Podlasiem. W trakcie 

koncertów można posłuchać różnych  gatunków muzyki i sztuki począwszy od folk, przez 

jazz po muzykę klasyczną oraz widowiska muzyczne 

 

FESTIWAL MUZYKI ROCKOWEJ „ROCKOWISKO HAJNÓWKA” 

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, www.rockowisko.hajnowka.pl  

Miejsce: Amfiteatr Miejski 

Termin: 26.07.2014 r. 

Festiwal stanowi nawiązanie do klimatu miasta sprzed paru lat. Tradycyjnie 

,,Rockowisko'' składa się z trzech części: konkursu zespołów rockowych, koncertu 

zeszłorocznych laureatów i koncertu gwiazd. Na deskach hajnowskiego amfiteatru 

występował m.in. zespól ,,Armia'' oraz legenda polskiego punk rocka ,,Seksbomba''. 

 

 

SIERPIEŃ 

 

 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY „WERTEP” 

Miejsce: Czeremcha, Kleszczele, Narewka, Białowieża, Hajnówka. 

Teatr, który ze swoim repertuarem rusza w wędrówkę po miasteczkach wschodniego 

Podlasia. W dwa weekendy artyści z Polski i zagranicy odwiedzają sześć miejscowości, w 

http://www.oktawa.woak.bialystok.pl/
http://www.rockowisko.hajnowka.pl/
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których prezentują przedstawienia podzielona na blok dla dzieci i dorosłych. Wstęp na 

wszystkie jest bezpłatny. Program został tak skonstruowany, by pokazać jak największą 

różnorodność konwencji teatralnych, technik aktorskich. Dzięki „Wertepowi” teatralna 

magia dociera do najdalszych zakątków Podlasia.  

 

FESTYN ZDROWIA  

Termin: 31.08.2014 r. 

Miejsce: Amfiteatr miejski w Hajnówce 

 

WRZESIEŃ 

 

FESTYN ARCHEOLOGICZNY 

Miejsce:   Zbucz – Grodzisko  

Termin: 14.09.2014 r. 

Festyn stanowi  prezentację zwyczajów, obrzędów i codziennego życia naszych 

praprzodków. Impreza organizowana jest w pierścieniowym grodzisku z X – XII  w. W 

trakcie imprezy odbywają się koncerty zespołów folkowych, pokazy walki wojów, 

warsztaty kowalstwa, wyrobów biżuterii z miedzi i szkła oraz iluminacji ksiąg. Ponadto, 

uczestnicy mają okazję spróbować dań kuchni regionalnej oraz kupić  wyroby 

rękodzielników.  

 

PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING W KRAINIE PUSZCZY I ŻUBRA 

Miejsce: Hajnówka, ul. Kolejki Leśne, stacja kolejki wąskotorowej 

Impreza o charakterze ogólnopolskim, promująca Nordic Walking. Po raz kolejny 

miłośnicy aktywnego wypoczynku odwiedzą Hajnówkę, by w malowniczej scenerii 

Puszczy stanąć do walki o miejsce na podium, zmierzyć się z własną wytrzymałością 

fizyczną, ale przede wszystkim – dobrze się pobawić. Organizatorzy gwarantują dobrą 

zabawę oraz atrakcyjne nagrody.  

 

DŻEREŁA UKRAIŃSKIE TRADYCJE I TRANSFORMACJE 

Miejsce: Czeremcha (Gminny Ośrodek Kultury) 

Termin: 06.09.2014 r.  

Festiwal prezentujący szeroko pojętą kulturę ukraińską w formie koncertów, wystaw, 

pokazów rzemiosła. Dżereła to doskonała okazja do zapoznania się z kulturą mniejszości 

ukraińskiej zamieszkującej Podlasie i Polskę. 

 

OTWARTE MISTRZOSTWA HAJNÓWKI W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ DRUŻYN 

MIESZANYCH 

Termin: 06.09.2014 r. 

Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce 

  

XIX BIEG ULICZNY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA 

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce 

Termin: 20.09.2014 r. 

Miejsce: Amfiteatr miejski 
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Zapraszamy  

 
 
 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”  
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