BOŻE NARODZENIE I SYLWESTER W
PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

2016

Oferta rekomendowana przez
LOKALNĄ ORGANIZACJĘ TURYSTYCZNĄ
„Region Puszczy Białowieskiej”

Merry
Christmas

WYCIECZKA PO PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
31.12.2016

Program:
10.00 Spotkanie z przewodnikiem przy
budynku Poczty w Białowieży ul. Parkowa
2 , zwiedzanie Białowieży: Park Pałacowy
park w stylu angielskim z ciekawymi
nasadzeniami roślinnymi oraz
pozostałościami po zabudowaniach
pałacu carskiego, pamiątkowy obelisk
Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo
Leśnego z nowoczesną multimedialną
prezentacją fauny i flory Puszczy
Białowieskiej, wejście na wieżę widokową
Zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego
Żubrów
14.00 zakończenie zwiedzania
–

(

Cena: 58 zł/os*
Cena: 47 zł/os* /ze zniżką – uczniowie

)

(

)

* cena przy minimalnej ilości uczestników 10 osób.
Transport do Rezerwatu Pokazowego Żubrów własny
lub po uzgodnieniu z Organizatorem za dopłatą.

-

–

Świadczenia: usługi przewodnickie, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów.

Organizator
Biuro Podróży JUNIOR w Białymstoku
15 879 Białystok, ul. Stołeczna 25
Zgłoszenia
tel. 85 74 15 720 lub 85 744 43 26
602 470 422 lub 606 256 209
biuro junior.bialystok.pl lub jurek junior.bialystok.pl
„

”

-

@

@

Uwaga: Organizator zastrzega możliwość odwołania imprezy
w przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości uczestników.

POBYTY ŚWIĄTECZNO - SYLWESTEROWE NA KWATERACH
AGROTURYSTYCZNYCH

W Regionie Puszczy Białowieskiej jest
dużo kwater o różnym standardzie
położonych w Białowieży oraz w
najbliższej okolicy. Polecamy kwatery
znajdujące się na naszym portalu. Okres
świateczno sylwestrowy cieszy się co
roku dużym zainteresowaniem klientów i
czasami trudno znaleźć kwaterę z wolnymi
miejscami. Dlatego też ten serwis pomoże
Państwu znaleźć odpowiednią ofertę.
-

Organizator
Biuro Podróży JUNIOR w Białymstoku
15 879 Białystok, ul. Stołeczna 25
Zgłoszenia
tel. 85 74 15 720 lub 85 744 43 26
602 470 422 lub 606 256 209
biuro junior.bialystok.pl lub jurek junior.bialystok.pl
„

”

-

@

@

Prosimy tylko o sprecyzowanie oczekiwań i przesłanie na
adres e mail: jurek junior.bialystok.pl postaramy się
Państwu znaleźć coś odpowiedniego w Białowieży lub
regionie Puszczy Białowieskiej .
-

@

Osoby mieszkające na kwaterach zapraszamy do
skorzystania z naszego programu tj.:
wycieczka do Białowieży w dniu 31.12.2016
fotosafari w okolicach Siemianówki 31.01.2016 oraz
01.01.2017
na wycieczkę do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej w
dniu 30.12.2016 .
-

-

POBYT ŚWIĄTECZNO - SYLWESTEROWY
W PODLASKIM SIEDLISKU
ZA MOSTKIEM

Podlaskie Siedlisko Za
mostkiem oferuje Państwu
noclegi na Podlasiu w
komfortowym domu
gościnnym.
"

"

Na parterze: duży salon z kominkiem, aneksem
kuchennym, jadalnią i kącikiem zabaw dla dzieci.
Stoi też rozkładana podwójna kanapa narożna.
Pokój 4 osobowy z dużą łazienką, w którym znajdują się 2
łóżka pojedyncze i jedno podwójne.
Cena 60 zł osoba
Na piętrze: pokój 2 osobowy z dwoma łóżkami i pokój 4
osobowy z dwoma łóżkami pojedynczymi i jednym
łóżkiem podwójnym. Wspólna łazienka.
Cena 50 zł doba
Cały dom 500 zł
10 12 miejsc noclegowych
-

/

-

-

/

/

-

Kontakt:
Podlaskie Siedlisko za mostkiem
Tofiłowce 9 17 204 Dubicze Cerkiewne,
tel. 698 918 813, 500 123 144
e mail: rybaczka onet.eu www.dubiczecerkiewne.pl
-

-

-

@

-

-

-

Wejmutka - Święta z przyrodą i tradycją w Puszczy Białowieskiej

Zapraszamy do świętowania i odpoczynku w
Puszczy Białowieskiej, która przystrojona
w zimową szatę zachwyci Państwa swym
baśniowym wyglądem!
Święta w Wejmutce to swojska atmosfera,
wypoczynek oraz wyśmienita domowa kuchnia.
Na wigilijnym stole nie zabraknie tradycyjnych
dwunastu dań. Znajdziecie u nas Państwo
również chwilę by oddać się wspólnemu
kolędowaniu!

Święta Bożego Narodzenia z Wejmutką
24 grudnia Wigilia
14:00 17:00 Przyjazd i zakwaterowanie
gości
17:30
Wieczerza Wigilijna
23:00
Wyjście na Pasterkę
25 grudnia I Dzień Świąt Bożego Narodzenia
9:00
Śniadanie Świąteczne
10:00 17:00 Czas wolny
17:00
Świąteczna kolacja
26 grudnia II Dzień Świąt Bożego Narodzenia
9:00
Śniadanie Świąteczne
do godz. 14:00 Wymeldowanie i wyjazd
gości
–

–

Naszym Gościom pragniemy
pokazać uroki zimowej Białowieży i
królewskiej Puszczy Białowieskiej.
Zapraszamy na wspólne wyjścia w
teren i aktywne chwile, wieńczone
błogimi wieczorami przy naszym
kominku!

Wejmutka - Święta z przyrodą i tradycją w Puszczy Białowieskiej

Koszt pakietu świątecznego:
Pokój 2 osobowy
510 zł osobę
Pokój 1 osobowy
dopłata do pakietu 65zł dobę
Dostawki:
Dzieci od 3 do 12 lat 50 ceny pakietu
Osoba dorosła
450 zł pakiet
Dopłata do apartamentu 100 zł dobę
Dzieci do 3 lat śpiące z rodzicami bez kosztów
/

/

%

/

/

Cena pakietu świątecznego obejmuje:
3 noclegi w terminie 23 26.12.2016 lub 24
27.12.2016,
3 śniadania, w tym dwa śniadania świąteczne,
2 obiadokolacje, w tym uroczystą Wieczerzę Wigilijną,
opłatę za parking i opłatę klimatyczną
Dla chcących przedłużyć pobyt oferujemy atrakcyjne
upusty!
-

-

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
www.wejmutka.pl
-

+

/

(+

(+

)

@

)

Warunki rezerwacji
Konieczność wpłacenia zadatku w wysokości
50 wartości pobytu, w terminie 3 dni od dnia
dokonania rezerwacji.
Rezerwacja zostanie potwierdzona po
wpłynięciu zadatku na konto WEJMUTKI.
Wpłacony zadatek w przypadku anulacji
rezerwacji nie podlega zwrotowi, jak również
nie podlega możliwości wykorzystania w
terminie późniejszym.
%

JEDNODNIOWA WYCIECZKA DO BIAŁORUSKIEJ CZĘŚCI PUSZCZY
BIAŁOWIESKIEJ 30.12.2016R

Program wycieczki:
Godz. 8.30 spotkanie przy Poczcie w Białowieży, ul.
Parkowa 2. przejazd BUS em na przejście graniczne
Białowieża Piererow w Puszczy Białowieskiej.
Odprawa paszportowo celna, przejście pieszo granicy
polsko białoruskiej. Spotkanie z białoruskim
przewodnikiem. Wycieczka po Puszczy Białowieskiej
BUS em należącym do białoruskiego Parku
Narodowego Puszcza Białowieska .
Długość trasy ok. 40 km,
Czas wycieczki ok. 7 godzin
–

-

–

-

-

-

„

”

–

–

W programie zwiedzania:
jezioro Ladzkie,
siedziba Białoruskiego Państwowego Parku Narodowego
Puszcza Białowieska w Kamieniukach Muzeum Przyrodniczo
Leśne, woliery ze zwierzętami ,bmiejscowość Kamieniuki
Sosna Olbrzymia siedziba Białoruskiego Dziadka Mroza ,
spotkanie z Dziadkiem Mrozem
Carski trakt wykonana w okresie rządów cara Rosji Aleksandra
III droga Prużany Białowieża. Droga obecnie jest oznakowana
carskimi herbami
Muzeum Tradycji Ludowych zwiedzanie z poczęstunkiem
regionalnym alkoholem
Ok. godz. 15.00 powrót na przejście graniczne Piererow
Grudki, przekroczenie granicy,
ok 15.30 powrót do Białowieży.

„

”

(

)

„

”

„

”

” (

-

)

-

–

-

-

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

Organizator
Biuro Podróży JUNIOR w Białymstoku
15 879 Białystok, ul. Stołeczna 25
Zgłoszenia
tel. 85 74 15 720 lub 85 744 43 26
602 470 422 lub 606 256 209
biuro junior.bialystok.pl lub jurek junior.bialystok.pl
„

”

-

@

Zapewniamy: usługi przewodnickie na Białorusi, opiekę
przedstawiciela Biura, organizacja przepustki do białoruskiej
części Puszczy, obowiązkowe ubezpieczenie NNW i KL,
transport na Białorusi, transport na z granicy.
/

-

@

Minimalna ilość uczestników wycieczki 10 osób. W przypadku
mniejszej ilości osób zastrzegamy sobie prawo odwołania imprezy.
Ze względu na procedury ostateczny termin zgłoszeń na wycieczki
do 28.12.2016r.
–

ZIMOWE FOTOSAFARI W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ CZYLI
WYPRAWA DO KRÓLA PUSZCZY 31.12.2016 ORAZ 01.01.2017

Proponujemy następujący program zwiedzania:
godz. 10.00 wyjazd z Białowieży, wyprawa z
przewodnikiem w okolicy Siemianówki w poszukiwaniu
żubrów w miejscu ich żerowania, w trakcie wyprawy
ognisko z kiełbaskami, bigosem oraz napojami
rozgrzewającymi, wyprawa do miejsca gdzie realizowany
jest program żubryonline
Ok. godz. 15.00 powrót do Białowieży
Świadczenia: usługa przewodnicka, ognisko z kiełbaskami,
bigosem oraz napojami rozgrzewającymi, transport busem.
Istnieje możliwość dołączenia do wycieczki w Hajnówce,
Narewce albo Siemianówce.
Przy transporcie własnym uczestników koszt wyciezki 55
zł os.
-

Cena: 85 zł/os
Cena przy min. ilości uczestników
4 osoby

-

/

Organizator
Biuro Podróży JUNIOR w Białymstoku
15 879 Białystok, ul. Stołeczna 25
Zgłoszenia
tel. 85 74 15 720 lub 85 744 43 26
602 470 422 lub 606 256 209
biuro junior.bialystok.pl lub jurek junior.bialystok.pl
„

”

-

@

@

Uwaga: Istnieje możliwość organizacji fotosafarii w innych terminach.
Organizator zastrzega możliwość odwołania imprezy w przypadku zgłoszenia
się zbyt małej ilości uczestników.

SYLWESTER w WEJMUTCE

Cena pakietu sylwestrowego obejmuje:
minimum 3 noclegi, w terminie
Pakiet 3 dniowy 690 zł/ osobę
od 30.12.2016 02.01.2017 lub 31.12.2016
03.01.2017
3 śniadania, w tym śniadanie noworoczne
Sylwester w Wejmutce to zabawa do białego rana, zabawę Sylwestrową z DJ em
łakocie cieszące podniebienie i niezapomniana
opłatę za parking i opłatę klimatyczną
-

-

-

atmosfera.
To również kilka dni relaksu  wycieczki piesze do
zimowych, tajemniczych ostępów Puszczy
Białowieskiej oraz powroty do przytulnej sali
kominkowej.
Zapraszamy do przywitania Nowego Roku w
najstarszym lesie Europy!
Każdy znajdzie coś dla siebie  my dołożymy
wszelkich starań by chwile spędzone w Wejmutce
stały się niezapomniane!

Możliwość przedłużenia pobytu w atrakcyjnej cenie!

Koszt pakietu Sylwestrowego:
Pokój 2 osobowy
690 zł osobę
Pokój 1 osobowy
dopłata do
pakietu 65zł dobę
Dostawki:
Dzieci od 3 do 12 lat
50 ceny pakietu
Osoba dorosła
470 zł pakiet
Dopłata do apartamentu 100 zł dobę
Dzieci do 3 lat śpiące z rodzicami bez kosztów
/

/

%

/

/

SYLWESTER w WEJMUTCE

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
podlega możliwości wykorzystania w
terminie późniejszym.
%

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
www.wejmutka.pl
-

+

/

(+

)

@

(+

)

Polecamy szczególnie:
wyjście z przewodnikiem do Obszaru Ochrony Ścisłej
Białowieskiego Parku Narodowego (3 godziny  ok. 8 km).
Koszt wyjścia to ok.144 zł + 6 zł/ osobę bilet wstępu do BPN
u.
indywidualne zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów 
koszt biletu normalnego 10 zł/ osobę, biletu ulgowego 5 zł/
osobę.
wyprawę pieszo  samochodową z licencjonowanymi
przewodnikami w dalsze rejony Puszczy Białowieskiej z
próbą obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku, być
może żubrów. Rezerwacji wycieczki należy dokonać w biurze
PTTK Białowieża http://pttk.bialowieza.pl/info/5/wycieczkidla
wszystkich lub w biurze Sóweczka http://bialowieza.info.pl/
sanna białowieska (lub wyjazd bryczkami zależnie od
pogody)  koszt wynajęcia bryczki dla 2 osób wynosi około
150 zł/ 3 godziny.
zwiedzanie Muzeum PrzyrodniczoLeśnego Białowieskiego
Parku Narodowego  bilet wstępu normalny 15 zł/ osobę,
ulgowy 11 zł/ osobę.
samodzielne wyprawy piesze/rowerowe (jeśli pogoda
dopisze) lub narciarskie po licznych szlakach turystycznych w
całej Puszczy Białowieskiej. Dysponujemy wypożyczalnią
rowerów, kijków Nordic Walking oraz nart.

SYLWESTER W PLENERZE „POD PUSZCZAŃSKIMI GWIAZDAMI” W
SERCU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 31.12.2016R

Program imprezy:
O godz. 21.30 spotkanie uczestników imprezy na
parkingu koło Poczty w Białowieży, ul. Parkowa 2.
Wyjazd bryczkami saniami w zależności od
warunków pogodowych z Białowieży na miejsce
ogniskowe Pogorzelce w Puszczy Białowieskiej.
Przejazd odbywa się przy blasku pochodni. Na czas
przejazdu uczestnicy dostaną termosy z herbatą
rozgrzewającą po białowiesku .
Ok. 22.00 przyjazd na miejsce ogniskowe w godz.
22.00 01.00 sylwestrowa impreza plenerowa
ognisko z konsumpcją, zabawa przy muzyce
mechanicznej, powitanie Nowego Roku lampką
szampana
Ok. 01.30 powrót saniami bryczkami do Białowieży.
–

/

Cena: 250,00 PLN/os.

(

)

„

”

„

”

–

;

–

-

/

W cenie imprezy sylwestrowej „Pod
Puszczańskimi Gwiazdami”:
przejazd saniami/bryczkami, organizacja i
obsługa imprezy, menu przy ognisku:
kiełbaski ogniskowe, bigos myśliwski, zupa
grzybowa, gorące kociołki ziemniaczane,
pieczywo, musztarda, keczup, herbata
rozgrzewająca po białowiesku, grzaniec,
lampka szampana.

/

–

Organizator

/

Biuro Podróży JUNIOR w Białymstoku
15 879 Białystok, ul. Stołeczna 25
Zgłoszenia
tel. 85 74 15 720 lub 85 744 43 26
602 470 422 lub 606 256 209
biuro junior.bialystok.pl lub jurek junior.bialystok.pl
„

Uwaga: dla grup atrakcyjne zniżki, pomagamy również
znaleźć nocleg dla osób uczestniczących w imprezie
plenerowej Sylwester Pod Puszczańskimi Gwiazdami .
"

"

”

-

@

@

