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NATURALNIE Z PIERWSZEJ RĘKI -
PROGRAM SPOTKAŃ Z PRZYRODĄ 2019

PROGRAMY WĘDRÓWEK
PRZYRODNICZYCH

Kontakt:
PTTK Oddział im

J.J.Karpińskiego w Białowieży, 
ul. Kolejowa 17, 17-230

Białowieża
tel. 85 681 22 95

e-mail: pttk@pttk.bialowieza.pl



BIURO BIAŁOWIESKICH LICENCJONOWANYCH
PRZEWODNIKÓW PTTK PROPONUJE :

OKO W OKO Z ŻUBREM : "SPOTKAJ KRÓLA PUSZCZY"

Wyprawa przewidziana jest w kameralnych prywatnych 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. 3-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.



BIURO BIAŁOWIESKICH LICENCJONOWANYCH
PRZEWODNIKÓW PTTK PROPONUJE :

ZWIERZĘTA 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 ... W dużej mierze obserwacja przyrody zależy od pory roku , godziny zapadania
zmroku czy też warunków atmosferycznych. Może okazać się , że wiatr lub nawet deszczyk
jest naszym sprzymierzeńcem gdyż zagłusza nasze kroki . 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 ! Własne auto konieczne !
Istnieje także możliwość wynajęcia przewodnika z autem (dodatkowy koszt dla max. 4-ch
osób to 350 zł ).



BIURO BIAŁOWIESKICH LICENCJONOWANYCH
PRZEWODNIKÓW PTTK PROPONUJE :

PUSZCZA BIAŁOWIESKA O ZMIERZCHU
Wycieczka pieszo-samochodowa do zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej
na spotkania z przyrodą. Większe zwierzęta czy nocne ptaki zaczynają być wieczorem
bardziej aktywne . Wyprawa trwa 4 godziny, Prywatne grupy max.6-osobowe - nie łączymy
w grupy niezależnych turystów .Cena 344 zł za przewodnika. Początek wyprawy na około 3
godz. przed zachodem słońca. Każdorazowo miejsce wyjścia i spotkania z przewodnikiem
jest ustalane z uczestnikami ! Własny samochód z wolnym miejscem dla przewodnika
konieczny! Istnieje także możliwość wynajęcia przewodnika z autem (dodatkowy koszt dla
max. 3-ch osób to 280 zł , dla max. 6 osob to 450 zł ). Obowiązkowo każdy musi posiadać
ze sobą lornetkę własną lub wypożyczoną - koszt wypożyczenia to 15 zł/kpl./os.

Zapraszamy również do zapoznania się z
pozostałymi ofertami na naszej stronie:

www.pttk.bialowieza.pl



Wielkanoc w Chatce Baby Jagi
Witam Was moje łakomczuchy i urwisy mamy
święta, więc jest okazja spotkać się w chatce i

spróbować magicznych pierników jesteśmy
czynni

sobota, niedziela i poniedziałek 
w godzinach 12.00-16.00 

Jeżeli nie jesteś pewien zadzwoń do nas:
tel. 600 493 666

bez potrzeby rezerwacji, jeżeli akurat
przedstawienie będzie trwało wystarczy trochę

poczekać i wejdziecie zaraz po jego zakończeniu.
Baba Jaga

Kontakt:
Orzeszkowo 98A
17-200 Hajnówka
papek895@wp.pl

http://chatkababyjagi.pl/
tel. 600 493 666



Wiosenna Wielkanoc we Dworze Wejmutka

Wielkanoc w Wejmutce to przygoda dla małych i dużych,
połączona z doskonałym  wypoczynkiem

Oferujemy pomoc w organizacji czasu wolnego.

W doskonałej atmosferze; przytulnym otoczeniu;
w najstarszym lesie Europy, który budzi się do życia

po zimowym śnie



Wiosenna Wielkanoc we Dworze Wejmutka

PAKIET Z WYŻYWIENIEM trzydniowy
19.04.2019 – 22.04.2019

Cena pakietu świątecznego obejmuje:
3 noclegi

3 śniadania
2 obiadokolacje*

opłatę za parking i opłatę klimatyczną
* Obiadokolacje serwujemy 20 i 21 kwietnia

Koszt pakietu świątecznego:
Pokój 2 osobowy                 550 zł/ osobę
Pokój 1 osobowy                 dopłata do pakietu 250 zł
Dostawki:
Dzieci do 3 lat śpiące z rodzicami bez kosztów
Dzieci od 3 do 12 lat            300 zł /dziecko
 
Dopłata do pokoju typu apartament     100 zł/ dobę



Wiosenna Wielkanoc we Dworze Wejmutka
UWAGA! Przedłużenie pobytu w atrakcyjnej cenie.
Dodatkowe informacje oraz rezerwacja: wejmutka@wejmutka.pl
Warunki rezerwacji:
Konieczność wpłacenia zadatku w wysokości 50% wartości pobytu, w terminie 3 dni
od dnia dokonania rezerwacji.
Rezerwacja jest potwierdzona po wpłynięciu zadatku na konto WEJMUTKI.
Wpłacony zadatek, w przypadku anulacji rezerwacji, nie podlega zwrotowi, jak
również nie można wykorzystać go w późniejszym terminie.

Kontakt:
WEJMUTKA
ul Kolejowa 1a 
17-230 Białowieża
tel. +48 856812117 
tel/fax (+48) 85 68 12 385 
kom. (+48) 698 404 944 
email:
wejmutka@wejmutka.pl

Zachęcamy Państwa do aktywnego wypoczynku w czasie
świątecznego pobytu w Białowieży.
Polecamy szczególnie:
wyjście z przewodnikiem do Obszaru Ochrony Ścisłej
Białowieskiego Parku Narodowego (3 godziny - ok. 8 km)
indywidualne zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów
wyprawę pieszo - samochodową z licencjonowanymi
przewodnikami w dalsze rejony Puszczy Białowieskiej z
próbą obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku, być
może żubrów
zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego
Parku Narodowego
 samodzielne wyprawy piesze/rowerowe po licznych szlakach
turystycznych w całej Puszczy Białowieskiej






