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Zapraszamy 
do pobrania 

i wypróbowania 
aplikacji 

Szlaki Puszczy 
Białowieskiej. 

dostępne 
na iOS i Android

App
Store

Google 
Play



Region Puszczy Białowieskiej położony jest  
we wschodniej części Polski, na Podlasiu, tuż 
przy granicy z Białorusią.

Puszcza Białowieska, jako jedyny obiekt przy-
rodniczy w Polsce, została wpisana na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W przewodniku znajdziesz opisane najciekaw-
sze atrakcje turystyczne. Jest też kolorowanka  
i miejsce na zbieranie pieczątek.

 

 

 

Zapraszamy Cię 

do wspólnej podróży 

  po ciekawych miejscach!
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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 swoim 
spokojem i harmonią. Tu spotkasz tysiące ga-
tunków żywych organizmów: roślin, grzybów 
i zwierząt. Staraj się 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 informacyjne.

 

Oto 7 zasad:
• parkuj w wyznaczonych miejscach,  nie wjeżdżaj do lasu samochodem,  quadem ani motocyklem;•  psa prowadź na smyczy;•  rozbij  namiot i  rozpalaj ogniska tylko 

 w miejscach do tego przeznaczonych;
•  w parku narodowym i rezerwatach przyrody wędruj tylko wyznaczonymi trasami ;•  dbaj o czystość – zabierz śmieci ze sobą , 

nawet ogryzki czy skórki od banana;
•  zachowaj ciszę, aby nie płoszyć zwierząt;
•  nie niszcz grzybów.
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Niezbędnik do wypraw
 Wybierając się do lasu warto pamiętać  
o odpowiednim ubraniu i obuwiu. Jeśli  
jednak wybierasz się tam po deszczu  
lub w chłodniejszy dzień, kalosze spraw-
dzą się najlepiej.
  

Zastosuj preparat odstraszający owady. 
Na głowę załóż czapkę z daszkiem.

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.
 

Zabierz telefon komórkowy.

Niewielki plecak przyda się, by spakować 
wszystkie rzeczy.
 

Na wypadek deszczu warto mieć ze sobą  
płaszcz przeciwdeszczowy.
 

Możesz też zabrać ze sobą mapę i prze-
wodnik.

 ⁃ 
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Żubr – Król Puszczy
Symbolem Puszczy Białowieskiej i zwierzęciem 
herbowym Białowieskiego Parku Narodowego 
jest żubr – największy ssak lądowy Europy. Po-
pulacja dziko żyjących żubrów jest tu największa 
i stale wzrasta (ponad 750 żubrów). Żubr jest naj-
większym lądowym ssakiem Europy. Największe 
dorosłe samce (byki) ważą blisko tonę (920 kg),  
samice (krowy) od 320 do 640 kg.

Ciało żubra pokrywa brązowa sierść. Z przodu  
dłuższe włosy na dolnej części szyi tworzą  
tzw. brodę. Na głowie żubrów obu płci znajdują  
się wysoko osadzone rogi. Rogi samców są grub-
sze i dłuższe oraz szerzej rozstawione niż sa-
mic. Końce rogów dorosłych samic zaginają się  
do środka silniej niż u byków.

Żubry najłatwiej jest zobaczyć zimą, kiedy opusz-
czają leśne ostępy i wychodzą na pola uprawne  
w poszukiwaniu pożywienia.
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 Białowieski Park Narodowy 
i jego turystyczne obiekty  

 Z kart historii Parku...
Początek istnienia Białowieskiego Parku Naro-
dowego przyjmuje się rok 1921. Na części obecnego 
obszaru Parku utworzono dwa z pięciu pierwszych 
leśnych rezerwatów przyrody. Stosowane od począt-
ku w rezerwatach zasady ochrony spełniały obecnie 
obowiązujące kryteria parku narodowego. W roku  
1932 chroniony obszar otrzymał nazwę – „Park  
Narodowy w Białowieży”. Od 1947 roku funkcjonuje 
pod nazwą Białowieski Park Narodowy.

Białowieski Park Narodowy chroni najcenniej-
szy przyrodniczo fragment Puszczy Białowieskiej. 
Zwiedzając Park zobaczymy w nim prawdziwy las 
naturalny, a nie las gospodarczy. To dlatego rośnie 
tu tak wiele olbrzymich drzew. Jako martwe drzewa 
służą, np. jako schronienie czy miejsce wychowania 
dla leśnych zwierząt. Ten las tworzy wiele gatun- 
ków drzew. Rosną tu w różnym wieku, od siewki,  
aż po drzewa martwe.

Gdy będziemy zachowywać się cicho i dopisze nam 
szczęście, możemy spotkać w Parku żubry, jelenie 
czy sarny. Spotkanie z wilkiem czy rysiem należy  
raczej do rzadkości. Na pewno na leśnym szlaku  

zobaczymy dzięcioły i inne leśne ptaki. Latem spo-
tkamy szybko przemykające gryzonie oraz bardzo 
liczne owady: chrząszcze, motyle i pszczoły. W tym 
naturalnym lesie rośnie i mieszka co najmniej kil-
kanaście tysięcy różnych gatunków organizmów.  
Powiązane są ze sobą skomplikowaną siecią zależ-
ności. Każdy z nich jest tu potrzebny i ważny, mając 
do spełnienia określoną rolę.

Jak wielki jest Park?
Park zajmuje powierzchnię 10 517 ha, co stanowi  
1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Pod och- 
roną ścisłą znajduje się 57% obszaru Parku.
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Polecamy zwiedzającym szlaki piesze i rowerowe, 
szczególnie szlaki położone w północnej części 
Parku. Wieża widokowa i punkty widokowe, kład-
ki biegnące przez podmokłe tereny to gwarancja 
udanej wyprawy o wysokich walorach poznaw-
czych.

W północnej części Parku: 

Szlaki piesze:
→  „Szlak wokół Uroczyska Głuszec”  

– czerwony, dł. 6,5 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 w północnym obszarze Parku rozpo-
czynają się w miejscowości Narewka. Do wyboru jest 
kilka wariantów tras o różnych długościach.

 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
Na terenie północnej części Parku urządzono dwie 
zimowe ostoje – „Kosy Most” i „Czoło”. Każda z nich 
składa się z platformy obserwacyjnej usytuowanej  
na skraju lasu. W głównej części ostoi, na otwartej 
przestrzeni, znajdują się brogi z sianem. Karma przy-
ciąga w zimie żubry i inne zwierzęta, umożliwiając  
ich obserwację. Na platformach umieszczone są ta- 
blice z informacjami o żubrze.

Warto wiedzieć! 

•   Turyści indywidualni po północnej części BPN 
mogą poruszać się bez przewodnika.

•   Grupy zorganizowane, liczące ponad 20 osób, 
muszą mieć przewodnika BPN. Kontakty  
do przewodników znajdziesz na str. 41.

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
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W południowej części Parku:

Trasa „Do Dębu Jagiełły„

o długości 4 km, prowadzi przez najcenniejszą 
chronioną część Parku. 

Warto wiedzieć!
• czas przejścia trasą turystyczną  

„Do Dębu Jagiełły” to ok. 4 godziny;
• trasę można zwiedzać wyłącznie  

z przewodnikiem BPN w grupie max. 12 osób;
• kontakty do przewodników z licencją  

BPN znajdziesz na str. 41;
• wstęp jest płatny;
• zwiedzanie tego obszaru bryczką lub saniami 

(polecamy dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową) 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 nieopodal 
drogi z Hajnówki do Białowieży, ok. 3 km przed Bia- 
łowieżą. Prezentowana jest w nim grupa żubrów. 
W zagrodach są również łosie, jelenie, sarny, dzi-
ki, wilki i ryś. W rezerwacie prezentowany jest tak- 
że żbik oraz grupa koników polskich oraz żubronie  
– krzyżówki żubra z bydłem domowym.

Obok Rezerwatu mieści się Pawilon Edukacyjny. Znaj-
duje się w nim nowoczesna sala edukacyjna. Na sali 
jest 12 stanowisk – wszystkie o żubrach. Dotknięcie 
tablic uruchamia prezentacje danego tematu.
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Obok Pawilonu mieści się wiata ze stojakami na ro- 
wery oraz kojce dla psów, których nie można wprowa-
dzać na teren Rezerwatu. 

Warto wiedzieć!
Rezerwat w sezonie letnim czynny jest 
codziennie w godzinach 9:00-17:00. 
Poza sezonem, oprócz poniedziałków, 
w godzinach 8:00-16:00.

Wstęp do Pawilonu Edukacyjnego jest 
bezpłatny.

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
W Muzeum poznasz przyrodę i historię Puszczy Biało-
wieskiej. Zaprezentowane jest życie podziemne w le-
sie, bezkręgowce, ssaki kopytne i drapieżne oraz ptaki.  
Pozostałe sceny przybliżają świat zwierząt związanych 

ze środowiskiem wodnym, rolę martwego drewna w le-
sie i bogactwo grzybów. W części historycznej zapo-
znamy się z pracą bartnika, sianożęciami, przerobem 
drewna na terpentynę i węgiel drzewny oraz funkcją 
wąskotorowych kolejek leśnych. W budynku Muzeum 
można skorzystać z wieży widokowej. Muzeum or-
ganizuje wystawy czasowe. Obiekt dostosowany jest  
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warto wiedzieć!
Muzeum czynne jest: w sezonie (od po-
łowy kwietnia 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 se-
zonem – od wtorku do niedzieli w godzinach 9:00-
16:00. Ostatnie wejście na ekspozycję stałą od- 
bywa się pół godziny przed zamknięciem Muzeum.
 

Ekspozycję stałą w Muzeum można 
zwiedzać z przewodnikiem lub z audio-
-przewodnikiem. Czas zwiedzania eks-
pozycji stałej wynosi ok. 1 godziny.

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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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 miejscu,  
w którym stał niegdyś pałac, dziś znajduje się budy-
nek 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 budynek  
w Białowieży – drewniany dworek z 1845 r., wzniesio-
ny na potrzeby gubernatora grodzieńskiego – obecnie 
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN. W Parku Pała-
cowym 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 szypuł-
kowych, liczących dziś około 300 lat. Park Pałacowy 
chroniony jest jako zabytkowe założenie parkowe. 
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Stacja Białowieża Pałac 
oraz 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, małe grzybki, mrowisko, 
a także wielką pajęczynę, na którą można się wspi-
nać oraz plastry miodu tworzone przez pszczoły. 
Informacje na temat poszczególnych organizmów 
oraz ich roli w ekosystemie umieszczono na insta-
lacjach w formie liści drzewa.

Przemierzając Stację odnajdziesz 
Aleję Gwiazd Puszczy Białowie-
skiej, wzdłuż której rozmieszczo- 
no tropy wybranych gatunków  
zwierząt zamieszkujących Pusz- 
czę Białowieską – wśród nich 
dzika, żubra, rzekotkę, bobra  
i inne. Przy niektórych gwiaz-
dach znajdują się również od-
lewy sylwetek zwierząt 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 przyro-
dy” prowadzone są ciekawe 
zajęcia edukacyjne i warsztaty 
przyrodnicze dla dzieci, rodzin, 
grup szkolnych oraz osób indywi- 
dualnych, przedstawiające biologię po- 
szczególnych gatunków, ich zwyczaje oraz
ciekawostki ze świata nauki powiązane z każdym  
ze zwierząt. 

Na terenie Stacji Białowieża Pa-
łac obejrzysz plenerową wysta-
wę fotograficzną.
 
Stacja Białowieża Pałac
ul. Kolejowa 1 
17-230 Białowieża

tel. 85 681 21 17, 782 582 394
e-mail: 
bialowieza.palac@gmail.com

fb/BialowiezaPalac
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Białowieskie Drezyny Rowerowe
Wyobraź sobie, że samodzielnie jedziesz po hi- 
storycznej, ponad stuletniej linii kolejowej, w o- 
tulinie Puszczy Białowieskiej, wśród majesta-
tycznej dzikiej przyrody. Miejsce pełne spokoju,  
oaza wyciszenia i natury. Ostatni skrawek praw- 
dziwej puszczy, wraz z wyjątkową linią z 1897 r., 
która służyła przede wszystkim do przyjazdów  
zaproszonych gości na uroczyste polowania.  
Przyjeżdżali nią m.in. car Mikołaj II, państwowi  
urzędnicy, wojskowi, ludzie z pierwszych stron 
gazet, gościł także Prezydent RP – Ignacy Mo-
ścicki. Może i Tobie uda się spotkać podczas 
przejażdżki żubra. Wyobraź sobie, że właśnie 
jest to możliwe…

Białowieskie Drezyny Rowerowe stwarzają naj-
lepszą okazję do połączenia cech wycieczki ko-
lejowej, historycznej i rowerowej. Niesamowite 
widoki, zapach lasu, śpiew ptaków, spotkania 
ze zwierzętami, na długo pozostaną w pamięci.   
Drezynę napędzają sami podróżni – tak jak w ro- 
werze – siłą własnych mięśni nóg. Drezyna ro- 
werowa składa się z czterech miejsc, w tym dwóch 
miejsc do pedałowania oraz dwóch miejsc na ła-
weczce (istnieje możliwość zabrania piątego pasa-
żera, jeżeli jest to dziecko).
Uwaga! Rezerwacja oraz dostępność drezyn 
w panelu rezerwacyjnym na stronie:
www.drezynywpuszczy.pl

Warto wiedzieć!
• Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 

istnieje możliwość rezerwacji drezyn w in-
nych terminach i godzinach oraz na innych 
trasach w głąb Puszczy Białowieskiej, także 
w godzinach wieczornych (atrakcja czynna 
całorocznie – jeżeli warunki atmosferyczne 
na to pozwalają).

• Kupując bilet wspierasz ratowanie zabytków 
kolejnictwa oraz uczniów i studentów szkół 
kolejowych.

Białowieskie Drezyny Rowerowe
tel. 570 112 990
https://drezynywpuszczy.pl
fb/Białowieskie Drezyny Rowerowe
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Polana Żubra – warsztaty lepienia 
pierogów, warsztaty ziołowe
 
Ukryta wśród kniei Polana Żubra zaprasza  
do skosztowania lokalnych smakołyków przy- 
gotowanych ze świeżych i naturalnych produk-
tów pochodzących z regionu Puszczy Białowie-
skiej. Na miejscu możesz zakupić przetwory, 
które przygotowywane są z warzyw i owoców 
własnej uprawy. Podczas warsztatów kulinar-
nych nauczysz się wypieku kruchych ciaste- 
czek, a także wspólnie zbierzemy zioła i przy- 
gotujemy na ich bazie zdrowe herbatki. A może 
masz ochotę na pierogi nadziewane darami 
lasu? Pokażemy w jaki sposób je ulepić i zdra-

dzimy Ci tajemnicę pysznego farszu, a na za-
kończenie 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 osobowych;
• 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 
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Enklawa Białowieska 

Enklawa Białowieska to idealne miejsce dla ro-
dzin z dziećmi. W otoczeniu Puszczy Białowie-
skiej czeka na Ciebie moc atrakcji! W koronach 
drzew znajduje się park linowy, trzy trasy: dla 
najmłodszych trasa czerwona, dla starszych  
i odważnych trasa żółta, a dla najodważniejszych 
i bardzo sprawnych trasa niebieska. Wszystkie 
trasy kończą się tyrolkami.

Tuż przy tarasach SportBaru znajdziesz plac za-
baw z huśtawkami, zjeżdżalniami i fabryką piasku.  

Dla nieco starszych karuzela Sky Surfer, która 
podnosi adrenalinę i daje dużo radości. Na tere-
nie Enklawy znajdują się boiska sportowe do gry 
w siatkówkę plażową, piłkę nożną, badmintona,  
a w cieplejszym okresie trampolina, stół do ping-
-ponga i bilard pod chmurką.

Na leśniej polanie skorzystaj z kąpieli w biobase-
nie, który składa się z części pływackiej i brodzika 
dla dzieci. Dzięki podgrzewanej pompą ciepła wo-
dzie można z niego korzystać od początku kwiet-
nia do końca października. Odpoczywając przy 
basenie rozkoszuj się wodą, słońcem oraz sma- 
kołykami ze SportBaru.
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Odwiedź Park Sensoryczy i zobacz jakie strefy 
czekają na Ciebie:

• Ogród wzroku to duże rabaty bylinowe w pół-
nocnej części parku, wokół potężnego dębu. 
Każda z rabat obsadzona roślinami mającymi 
kolorowe kwiaty.

• Ogród dotyku to ścieżka sensoryczna o zróż-
nicowanych fakturach nawierzchni, takich jak: 
żwir, kamień polny, bruk drewniany, piasek, 
kora, szyszki, itp.

• Ogród smaku czyli podwyższone rabaty ob-
sadzone ziołami oraz owocowymi krzakami. 
Rośliny możesz zjeść, dotknąć i powąchać.

• Ogród słuchu z centralnie położoną fontanną 
otoczoną niewielkim zbiornikiem, w którym 
rosną rośliny wodne o kolorowych kwiatach.

• Ogród ciszy, obrośnięty pierścieniem żywotników, 
umieszczony na planie koła placyk, z centralnie 
zlokalizowaną rabatą obsadzoną cieniolubnymi 
bylinami, otoczony kwiatami azalii i hortensji.

Enklawa Białowieska
Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka
tel. 22 814 34 43, 512 892 494
e-mail: recepcja@apartamentywpuszczy.pl
www.apartamentywpuszczy.pl 
fb/apartamentywpuszczy



Hajnówka
Hajnówka – miasto ulokowane na skraju Puszczy  
Białowieskiej – zawsze przyjaźnie wita każ-
dego Gościa. Hajnówka pełna jest duchowości 
i witalności płynących z kultury oraz przyro-
dy. Zaproszenie płynie także z wnętrza świątyń  
– to chóralne śpiewy podczas nabożeństw w cerk- 
wi, a także koncerty organowe w kościele zachę-
cają do zatrzymania się.
 
W centrum miasta, na skwerku im. dr D. Wasilew-
skiego, stoi pomnik żubra. W tym miejscu swój 
początek bierze wiele szlaków turystycznych  
– pieszych i rowerowych. Jedne poprowadzą  
Cię w dzikie ostępy Puszczy Białowieskiej, inne  
pokażą bogactwo lokalnej architektury drewnia-
nej występującej w urokliwych miejscowościach.

Nieopodal skweru znajduje się park miejski.  
W sezonie letnim w tutejszym amfiteatrze odby- 
wa się wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych.

Jeśli interesuje Cię kultura pogranicza koniecznie 
odwiedź Muzeum i Ośrodek Kultury Białoru-
skiej. Prezentuje on historię, tradycje i bogactwo 
kulturowe Podlasia zamieszkałego przez białoru-
ską mniejszość narodową. 
Adres: ul. 3 Maja 42, tel. 85 682 28 89.

W pobliżu znajduje się Hajnowski Ryneczek  
– miejsce, w którym skupia się cała lokalność, 
od naturalnych produktów, aż po relacje między-
ludzkie, opierające się o „swojskość" i tutejszą 
gwarę. Ożywa w każdą środę (dzień targowy). 
W zależności od pory roku możesz na nim za-
kupić świeże, ekologiczne produkty, pochodzą- 
ce z okolicznych gospodarstw domowych – jaj-
ka, sezonowe warzywa i owoce, miody, grzyby, 
własnoręcznie wyrabiane twarogi, rękodzieło: 
serwetki, chodniki, obrusy.
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Na rogu ulic Lipowiej i 3 Maja znajduje się pry-
watne Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa. Muzeum 
powstało w 2003 r. z inicjatywy Pana Stanisława 
Mierzwińskiego na bazie rodzinnej kuźni. Stanowi 
swoisty hołd przodkom i przykład wielkiej pasji 
oraz kultywowania tradycji rodzinnych. 

Wśród eksponatów muzeum znajdują się: narzę-
dzia, wyroby i urządzenia kowalskie, maszyny 
rolnicze, modele pieców, urządzenia niezbędne  
do wytopu żelaza z rud darniowych, żużle po pie-
cowiskach z okresu prehistorycznego, maszyny  
i urządzenia rolnicze. Rodzinne zbiory ogółem  

liczą ponad 580 sztuk. W muzeum organizowa-
ne są warsztaty, w czasie których uczestnicy po-
znają podstawy kowalskiego fachu. Każdy może  
sam spróbować wykuć podkowę, która według 
przekazów ludowych jest symbolem ochronnym, 
przynoszącym szczęście domowi na którym ją za-
wieszono. 

Adres: ul. Lipowa 1, tel. 601 073 775. 
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Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce zachwyca 
wszystkich odwiedzających miasto. Jest jego wi-
zytówką i dumą. Architektura cerkwi wydaje się 
być zawieszona między niebem a ziemią, harmo- 
nijnie łączy w sobie nowoczesność i tradycję. So-
bór Świętej Trójcy to największa w Polsce dwu-
poziomowa cerkiew prawosławna, która może 
pomieścić 5 tysięcy osób. Ważnym wydarzeniem 
jest odbywający się corocznie Międzynarodowy 
Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. 

www.sobor.pl, www.festiwal.cerkiew.pl 
Adres: ul. Dziewiatowskiego 15, tel. 85 873 29 71.

Warto odwiedzić też Park Miniatur Zabytków 
Podlasia, w którym zobaczyć można charaktery-
styczną dla regionu kolorową architekturę drew-
nianą, obiekty sakralne, pałace oraz rekonstrukcje 
nieistniejących już budowli. Miniatury zostały wy-
konane w skali 1:25. 

Adres: ul. Bielska 120, tel. 604 218 864.
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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 lasu w czasie I wojny świa-
towej i okresie międzywojennym. Od 1991 roku 
Wąskotorowe Kolejki Leśne zaczęły nowy rozdział 
– przewozy pasażerskie.

Trasa kolejki biegnie w głąb Puszczy Biało- 
wieskiej, stanowi nietypowy sposób obcowania  
z przyrodą. Kolejka jeździ według rozkładu  
od maja do września, czas przejazdu (w tym po-
stój) – 3 godziny. Poza sezonem przejazd możliwy 
jest tylko dla grup zorganizowanych, po telefo-
nicznym uzgodnieniu. 

Adres: ul. Kolejki Leśne 12, tel. 693 337 290.
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Park Wodny
Poczuj jak unosi Cię woda i zrelaksuj się w naszych 
basenach krytych i otwartych! 

Przygotowaliśmy dla Ciebie wiele atrakcji: poniesie 
Cię sztuczna rzeka, dotkniesz podwodnego gejzeru, 
a także będziesz mógł sprawdzić swoje siły w kon-
frontacji z przeciwprądem i sztuczną falą! Amatorzy 
aktywnego spędzania wolnego czasu z pewnością 
odnajdą się na którymś z torów sportowych, dobrej 
zabawy nie brakuje też na zjeżdżalniach. 

Szukasz odprężenia, chcesz rozluźnić spięte mię-
śnie? Rozgość się w jacuzzi lub skorzystaj z które- 
goś z masaży wodnych! Zapraszamy także na zdro-
wotne inhalacje w tężni solankowej oraz seanse  
w suchej i  parowej saunie. 

Park Wodny czynny jest codziennie w godzinach 
6:15-21:45. 
Adres: ul. 3 Maja 50, tel. 85 876 78 60.

Basen OSiR 
Z wodnych kąpieli na świeżym powietrzu skorzy-
stasz w kompleksie basenowym w Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Hajnówce. Do dyspozycji masz 

dwa baseny rekreacyjne – mniejszy (głęb. 0,60 m)  
wraz ze zjeżdżalnią, większy (głęb. 1,25 m). Zmę-
czeni basenowymi wojażami przycupnijcie na ko-
cyku, by zażyć kąpieli słonecznych. Baseny czyn-
ne w sezonie letnim. 

Adres: ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 
tel. 85 682 27 76. 
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Nic nie powstrzyma Was przed wstąpieniem 
do niezwykle atrakcyjnego placu zabaw w Ro- 
dzinnej Strefie Zabaw przy Hajnowskim Domu 
Kultury. 

Pokonanie „sterowca” czy linowej konstrukcji 
z punktem widokowym wymaga zwinności 
oraz kreatywności. 

Czekają tutaj także wesołe bujaki, huśtaw-
ki oraz karuzele. Rodzice mogą przysiąść  
na parkowych leżaczkach wraz ze stolikami, 
czy pod wiatą (z dostępem do wi-fi i zasila-

niem solarnym). Radość dzieci i zadowolenie 
dorosłych – gwarantowane. 

Adres: ul. Tamary Sołoniewicz 4
tel. 85 682 32 03.

Będąc w Hajnówce koniecznie spróbuj „Hajnow-
skiego Marcinka” wypieku wpisanego na Listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rozwoju  
Wsi i Rolnictwa. Ciasto wyglądem przypomina  
tort, składa się z 20-30 sztuk bardzo cienkich 
placków przełożonych masą śmietanową. Dostęp-
ny jest w lokalnych cukierniach i restauracjach.

Niedaleko Hajnówki, wśród lasów Puszczy Bia-
łowieskiej leży uroczysko Krynoczka. Znajduje 
się tu niewielka cerkiewka oraz cudowne źró-
dełko. Dla wiernych cerkwi prawosławnej woda  
ze źródełka posiada uzdrawiającą moc. O aspekcie 
kulturowym i religijnym można przeczytać na tab- 
licy przy uroczysku.
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Pracownia ceramiczna 
Gliniane B.B.  
– warsztaty ceramiczne
Weź udział w profesjonalnych warsztatach cera-
miki! Dzięki nim odkryjesz w sobie artystyczną 
duszę! Udział może wziąć każdy po ukończeniu 
4. roku życia. Temat warsztatów jest zawsze do-
pasowany do umiejętności uczestników oraz ich 
możliwości manualnych, natomiast ich plan może 
ulec modyfikacji po wcześniejszym uzgodnieniu.

Pracownia ceramiczna Gliniane B.B.
ul. Słomiana 1
17-200 Hajnówka
tel. 501 545 317
e-mail: beata@boltromiuk.com.pl
fb/Pracownia ceramiczna Gliniane B.B.

Warto wiedzieć!
• Warsztaty odbywają się w pracowni Gli-

niane B.B. w Hajnówce (wówczas może 
wziąć w nich udział 6-8 osób).

• Istnieje także możliwość organizacji war- 
sztatów we wskazanym miejscu, np. hotel, 
szkoła, czy przedszkole (również dla więk-
szej ilości uczestników).

• Czas trwania: 2,5 godziny.
• Cena zawiera: 1 kg gliny oraz dostęp  

do wszelkich narzędzi potrzebnych do wy-
konania glinianego przedmiotu, krótki wy-
kład o rodzajach gliny, procesie produkcji 
oraz technice pracy, wypalenie wykonanej 
pracy na biskwit, będący trwałą pamiątką 
na lata.
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Pamiątki w Centrum Turystyki 
Regionu Puszczy Białowieskiej 
w Hajnówce
Rękodzieło, lokalne produkty, miody, konfitury, 
herbatki, magnesy, pocztówki, ceramika, książki, 
przewodniki, mapy – wszystko to i dużo więcej 
znajdziesz w naszym sklepie. Większość rzeczy, 
które możesz u nas kupić zostały wytworzone  
w regionie Puszczy Białowieskiej.

W Centrum Turystyki Regionu Puszczy Biało-
wieskiej zasięgniesz również informacji na temat 
bogatej oferty turystycznej Hajnówki i całego 
regionu Puszczy Białowieskiej. Tu kupisz ubez-
pieczenia turystyczne, zapoznasz się z wystawą 
fotografii poświęconą historii rozwoju przemy-
słu w Hajnówce oraz form turystyki mieszkań-
ców miasta Hajnówka. Zaopatrzysz się w mapy, 

przewodniki i foldery promocyjne dotyczące naj-
bliższych okolic, odbijesz pamiątkowe pieczątki!  
Tu swą siedzibę ma Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Region Puszczy Białowieskiej”.

Warto wiedzieć!
Centrum Turystyki Regionu Puszczy 
Białowieskiej czynne jest w sezonie 
(od maja do września) poniedziałek-
-piątek: w godzinach 9:00-17:00,  
sobota: 9:00-13:00. Poza sezonem  
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00.

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej
ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 43 81, 85 682 51 41
www.bialowieza.travel, www.lot.bialowieza.pl
e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl
fb/RegionPuszczyBialowieskiej



Chatka Baby Jagi
Za lasami, puszczańskimi strumykami i biało-
wieskimi dolinami mieści się Chatka Baby Jagi.  
Nie ma się jednak czego bać – w puszczańskiej 
chatce jest wesoło i twórczo! Przenosimy do świa-
ta bajek wszystkich, którzy odważą się otworzyć 
piernikowe drzwi. Zapraszamy na wspólne goto-
wanie zupy z lizaków, zwiedzanie spiżarni Baby 
Jagi i Lochów Jasia, baśniowe zabawy i zdjęcia  
w stroju czarownicy. Chatka Baby Jagi to miejsce 
nie tylko dla dzieci – dorośli ze wzruszeniem przy-
pomną 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 rozwiązywać zagadki? 

Umiejętności  
te z pewnością 

przydadzą  
Ci się podczas 

poszukiwań 
wiedźmy!

Warto wiedzieć!
Oferta sezonowa:  lipiec i sierpień – co- 
dziennie w  godz. 12:00-18:00; maj, czer- 
wiec, wrzesień – w soboty i niedziele  
w godz. 12:00-18:00;

W przypadku grup zorganizowanych 
konieczna telefoniczna rezerwacja, moż- 
liwość organizacji ogniska, warszta-
tów piernikowych i imprez okoliczno-
ściowych.

 ⁃ 
Chatka Baby Jagi
Orzeszkowo – Sosnówka 98a
tel. 600 493 666
e-mail: papek895@wp.pl 
www.chatkababyjagi.pl
fb/chatkababyjagi
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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 ko-
rze. Podczas warsztatów kulinarnych wypieczesz 
regionalne „Ciasteczka Drewniaka” wyciskane 
ręczną maszynką. Jeśli bliższe są Ci artystyczne 
aktywności zapraszamy do spróbowania swoich 
sił w malowaniu na drewnie, decoupage i wyko- 
nywaniu papierowej wikliny. W naszej wsi nie 
brakuje też gier – pokażemy Ci zaskakujące pro-
pozycje z wykorzystaniem naturalnych prostych 
przyrządów zrobionych z drewna. Idąc po wsi 
„Szlakiem Drewnianych Zawodów” poznasz daw-
ne zawody takie jak snycerz, tracz, drwal, bed- 
narz, kołodziej, których opisy umieszczono na ta-
blicach. Na zakończenie 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

https://bialowieza.travel/zobacz-ko
niecznie/wioski-tematyczne 
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Strefa odpoczynku, relaksu 
i rekreacji nad rzeką Narewką
W sercu miejscowości Narewka, nad rzeką o tej sa-
mej nazwie znajdziesz doskonałe miejsce do plażo-
wania. Na piaszczystej plaży ustawiono słomiane 
parasole, które chronią przed nadmiernym słońcem 
lub deszczem, ławeczki oraz drewniane stoliki.

Odpocznij na hamaku lub jeśli wolisz bardziej aktyw-
nie, skorzystaj ze stołów plenerowych do gier w pił-
karzyki, szachy, warcaby, chińczyka czy ping-ponga.
Nie do przeoczenia jest słusznych rozmiarów statek, 
z funkcją zabawy dla najmłodszych oraz nowoczesny 
plac zabaw (z elementami wspinaczkowymi oraz śli-
zgowymi) czy pomysłowe piaskownice w kształcie 
żaglówek, które nawiązują do pobliskiego Zalewu 
Siemianówka, który oferuje m.in. możliwość upra-
wiania licznych sportów wodnych.

Obok, w amfiteatrze z zadaszoną wiatą dla publicz-
ności w letnim sezonie turystycznym odbywają się 
wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, sportowe i ar- 
tystyczne. Po odpoczynku nad wodą zajrzyj do Ga- 
lerii im. Tamary Sołoniewicz prezentującej malar-
stwo, fotografię, rzeźbę oraz rękodzieło lokalnych 
artystów (godziny otwarcia: środa-niedziela 10:00-
-18:00).

Urząd Gminy Narewka
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
tel. 85 682 98 80
e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
www.narewka.pl
fb/gmina.narewka

Galeria im. Tamary Sołoniewicz
ul. Mickiewicza 50, 17-220 Narewka
tel. 85 685 80 12
fb/galerianarewka



Skansen i muzeum pszczelarstwa 
w Dworze Bartnika w Narewce
Pomożemy Ci zrozumieć jak ważną rolę w przyro-
dzie odgrywają pszczoły i dlaczego warto chronić 
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 re-
stauracji „Carska Komnata”. W karcie dań są dania  
z miodem, potrawy z dziczyzny, wędliny własne-
go wyrobu oraz własne wypieki. Tu posmakujesz 
miodu z miejscowej Pasieki oraz aktywnie wy- 
poczniesz w Pszczelarskiej Wiosce na placu zabaw.

Warto wiedzieć!
• w pasiece do zakupienia duży wybór natu-

ralnych miodów;
• w przypadku grup zorganizowanych ko-

nieczna 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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Ośrodek „Hładyszka” 
w Kleszczelach
Ośrodek „Hładyszka” w Kleszczelach zaprasza  
do odwiedzenia Pracowni Garncarskiej, gdzie za-
znajomić się można z tradycją rzemiosła w Klesz- 
czelach i spróbować swoich sił w toczeniu naczyń  
z gliny. Odwiedzający mogą obejrzeć pokaz tocze-
nia na kole garncarskim lub wziąć udział w war- 
sztatach ceramicznych. Grupy zorganizowane za-
praszamy na łączone zajęcia garncarskie i tkackie.

Ponadto zapraszamy do obejrzenia jednej z naj-
większych kolekcji ametystów w Polsce, która 
była tworzona przez ponad 50 lat. Właścicie-
lem kolekcji jest mieszkaniec Kleszczel – Mikołaj 
Podłaszczyk, urodzony w Białowieży w 1931 roku,  
absolwent lotnictwa Wojskowej Akademii Tech- 
nicznej. Życie zawodowe umożliwiło mu zdoby- 
 

 
wanie okazów do kolekcji minerałów z najdalszych 
zakątków świata: Brazylii, Madagaskaru, Wietna-
mu, Chin, Indii.

Piętro niżej warto wstąpić do galerii rzeźby au-
torstwa 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”. W sztuce zbliżył się do abstrakcji i dużej 
syntezy, dlatego krytycy porównują jego prace  
do rzeźb sławnego Henry'ego Moore'a. Prace Sła-
womira Smyka zostały nagrodzone i wyróżnione 
na wielu wystawach i konkursach.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele
tel. 85 681 80 54 
e-mail: moksirkleszczele@gmail.com
www.hladyszka.pl
fb/Moksir Kleszczele
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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”
→  „Co w Puszczy piszczy?”
→  „W krainie króla Puszczy”

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 w postaci: 

→  aplikacji mobilnej:  
„Questy – wyprawy odkrywców”

→  pliku do druku na stronach:  
www.questy.com.pl  
www.lot.bialowieza.pl 
www.bialowieza.travel 
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Odwiedź najdzikszy las w Polsce i zaangażuj się 
w ekscytujące projekty przyrodniczo-edukacyjne!

Puszcza Białowieska to malowniczy kompleks 
leśny kryjący wiele niespodzianek. Czy wiesz,  
że w Puszczy Białowieskiej zamieszkuje naj-
mniejsza sowa w Europie, jaką jest sóweczka? Czy 
wiesz, że rysie to jedyne dzikie koty występujące 
w puszczy? Czy wiesz, że w Puszczy Białowieskiej 
występuje prawdopodobnie około 3-4 tys. gatun-
ków grzybów? Tych i wielu innych ciekawostek 
dowiesz się w trakcie zajęć edukacyjnych. Zajęcia 
terenowe to możliwość spotkania z unikatowymi 
gatunkami organizmów i śledzenia procesów za-
chodzących w naturalnym ekosystemie. W pro-
gramach przewidziane są również zajęcia przybli-
żające życie dawnej wsi podlaskiej.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
Białowieskiego Parku Narodowego
przygotował 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 Grzybów 
Puszczy Białowieskiej.

Przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej znajduje się 
ścieżka edukacyjna „Poznajemy tajemnice lasu”. 
Ścieżka została przygotowana z myślą o rodzicach 
z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz starszych 
dzieciach i młodzieży, odwiedzających Białowie-
ski Park Narodowy indywidualnie lub w grupach 
zorganizowanych. Na ścieżce opisano zagadnienia 
związane z funkcjonowaniem lasu pochodzenia 
naturalnego. Odwiedzający mogą, poprzez zaba-
wę przy stanowiskach edukacyjnych, zapoznać 
się z jego budową, mieszkańcami, cechami odróż-
niającymi ten las od powszechnie występujących 
na terenie Europy lasów zagospodarowanych.  
Na ścieżce m.in. dwa żubry 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
 
Przygotowaliśmy 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 telefoniczna rezerwacja.

Białowieska Akademia Bioróżnorodności 
ul. Kolejowa 1a, 17-230 Białowieża
tel. 698 404 944
e-mail: bialowieza.palac@gmail.com
www.wejmutka.pl
fb/biodiversityacademy

Zapraszamy do gospodarstwa agroturystycznego 
„Bobrowa Zagroda” w Siemianówce na zajęcia edu-
kacyjne Biura Podróży „JUNIOR”. Warsztaty edu-
kacyjne to doskonała zabawa, która połączona jest 
ze zwiedzaniem atrakcji przyrodniczych w najbliż-
szym terenie. W ofercie zajęć znajdziesz warsztaty 
plastyczne „Wykonaj garnek lub uwiecznij zwierzę 
w glinie” – pokaz obróbki gliny na kole garncar-
skim, wykonywanie przez uczestników garnusz-
ków i figurek zwierząt z gliny. Warsztaty rękodzieła  
„Co można wykonać z lnu”, „Co można wykonać z wi-
kliny i słomy”, a także warsztaty kulinarne, podczas 
których nauczysz się robienia masła i sera tradycyj-
nymi metodami, czy też poznasz proces powstawa-
nia i wypieku chleba. Do wyboru są również zajęcia 
z orientacji w terenie, podczas których nauczysz się 
czytania mapy oraz posługiwania się kompasem.

Warto wiedzieć!
• konieczna telefoniczna rezerwacja;
• oferta dla grup zorganizowanych;
• możliwość zamówienia wyżywienia;
• dodatkowo organizujemy przejażdżki za-

przęgiem konnym po okolicy i wiele innych 
aktywności.

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
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Nadleśnictwo Hajnówka 

zaprasza na zajęcia edukacyjne do izby edukacyj- 
nej w budynku nadleśnictwa, wyposażonej w sprzęt 
multimedialny, plansze, instalacje reliefowe.

Przy siedzibie nadleśnictwa mieści się punkt eduka-
cyjny składający się z 3 wiat wystawowych przed-
stawiających zagadnienia związane z leśnictwem, 
łowiectwem, 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” (2 km) 
→ „Tropem orlika” (4 km) 

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 
fb/hajnowka.nadlesnictwo

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 Bia-
łowieża:

→ „Krajobrazy Puszczy” (5,4 km) 
→ „Żebra Żubra” (2,7 km)
→ „Puszczańskie Drzewa” (2,5 km)
→ „Szlak Dębów Królewskich 
    i Książąt Litewskich” (1 km) 
→ „Miejsce Mocy” (0,9 km) 
 
Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” 
Nadleśnictwa Białowieża
Podolany II, 17-230 Białowieża
tel. 85 681 29 71
e-mail: bialowieza@bialystok.lasy.gov.pl
www.bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl 
fb/nadlesnictwo.bialowieza
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Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach 

zaprasza 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.

Na terenie Nadleśnictwa Browsk znajduje się Her-
barium oraz ścieżki edukacyjne:
 
→ „Złoty Szlak Św. Eustachego” (11 km)
→ „Szlakiem żubra” 
→ Ścieżka edukacyjna 
    „Szlakiem orlika krzykliwego” (1,7 km)
→ Miodowa ścieżka edukacyjna  
→ „Pod Dębami"

Nadleśnictwo Browsk
Gruszki 10, 17-220 Narewka
tel. 85 685 83 44
e-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl
www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl 
www.facebook.com/profile-
php?id=100064990712737 
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→ Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Judzianka” 
Ścieżka zlokalizowana jest w Hajnówce na osiedlu 
Judzianka, u zbiegu ul. Myśliwskiej i Zwierzynieckiej. 
Ścieżka prezentuje rzadkie siedliska boru bagienne-
go, brzeziny bagiennej i torfowiska przejściowego.  
Na trasie umieszczono 5 tablic informacyjnych,  
w otoczeniu znajduje się również parking, drewniana 
wiata i stojaki na rowery. 

Miejsca do plażowania
Zalew Repczyce jest idealnie przystosowa-
ny do letniego relaksu, a oddalony zaledwie  
o 2 km od Kleszczel. Piaszczysta plaża przy 
zalewie zachęca do leniuchowania. Na tere-
nie wokół zalewu znajdują się: wypożyczalnia 
sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne), 
boiska do piłki siatkowej i koszykówki, miej-
sca na ognisko, plac zabaw dla dzieci, wygod-
ny parking samochodowy, zaplecze sanitarne 
(wc, natryski), przebieralnie, kojce dla psów, 
pole namiotowe i campingowe, kawiarnia (ka- 
wa, herbata, napoje, lody, słodycze).

Zalew Repczyce
17-250 Kleszczele
tel. 85 681 80 54, 506 921 197
www.hladyszka.pl
fb/moksir.kleszczele
ig/moksir.kleszczele

Stary Dwór nad zalewem Siemianówka – to do-
bry wybór na wypoczynek nad wodą. W kompleksie 
znajduje się duża, piaszczysta plaża, pomosty, wypo-
życzalnia sprzętów wodnych, ścianka wspinaczkowa, 
place zabaw, amfiteatr, boiska do siatkówki i koszy-
kówki, korty tenisowe, wiaty ogniskowe, punkty ga-
stronomiczne, zaplecze sanitarne, pole namiotowe 
i miejsca dla camperów oraz parking samochodowy.

Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny Stary Dwór
17-220 Stary Dwór 
tel. 731 081 462, 666 602 273
www.ugnarewka.wrotapodlasia.pl/pl/turystyka/
atrakcje.html 

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.

Zalew Bachmaty to również dobre miejsce 
na wędkowanie. Zbiornik jest corocznie zarybia-
ny wieloma gatunkami ryb. Powierzchnia zalewu, 
wynosi ponad 5 ha, co umożliwia na zorganizo-
wanie wypoczynku równocześnie wędkarzom jak 
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i amatorom kąpieli oraz aktywnego wypoczynku 
nad wodą.

Ośrodek Bachmaty
ul. Osiedle Bachmaty 2 
17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. 606 769 992, 85 685 20 54

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 najpiękniej-
szych miejsc – Narewki – puszczańskiej zagro-
dy, Narwi – wielokulturowej osady, wsi Puchły  
– perły podlaskiej architektury drewnianej w Kra- 
inie Otwartych Okiennic. Szlak kajakowy wypo-
sażony jest w infrastrukturę: miejsca biwakowe, 
ogniskowe oraz miejsca postojowe, przystanie 
kajakowe (Narewka, Narew, Lewkowo Stare). 
Spływ można rozpocząć w dowolnym odcinku 
trasy.

Na kajaki można wybrać się także do Białowie-
ży, gdzie istnieje możliwość organizacji spływu 
po meandrach rzeki Narewka na odcinku od mo-
stu przy ulicy Parkowej w kierunku wschodnim 
do granicy z Białorusią. W Białowieży też po-
płyniesz w rejs katamaranem po rzece Narewka.

Warto wiedzieć!
• Znajdująca się w granicach Białowieskie-

go Parku Narodowego część rzeki Narewka 
jest objęta zakazem organizacji spływów.  
W Puszczy Białowieskiej szlak można roz- 
począć w miejscu o nazwie „Kosy Most”  
po uzyskaniu zgody Dyrekcji Białowieskie- 
go Parku Narodowego.  

Sprzęt wodny wypożyczysz:

Gmina Narewka
→ Biuro Podróży „Junior”
 tel. 85 741 57 20, 85 744 43 26 
→ Bojarski Gościniec
 ul. Ogrodowa 28
 tel. 730 208 408
 e-mail: bojarski.gosciniec@gmail.com
→ Stanica kajakowa
 ul. Hajnowska 33
 tel. 85 685 80 62 
 e-mail: stanica-narewka@o2.pl
→ Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce 
 ul. Szkolna 35
 tel. 85 685 70 03, 85 685 71 69
 e-mail: oee@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
→ Zalewowo 
 Siemianówka/Stary Dwór 9/5
 tel. 692 905 167
 e-mail: wypozyczalnia.zalewowo@gmail.com 
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→ 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. Osiedle Bachmaty 2
 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

40



Gmina Kleszczele
→ Zalew „Repczyce”
 17-250 Kleszczele
 tel. 85 681 80 54, 506 921 197
 czynne w sezonie  letnim (czerwiec-sierpień)

Organizacją spływów dla grup zorganizowanych 
zajmują się m.in:
→ Biuro Podróży „Junior”, tel. 85 741 57 20, 85 744 43 26
→ Agroturystyczne Stowarzyszenie „Puszcza Białowieska”   

tel. 85 685 60 97, 608 078 796 
→ Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Żubr” 

tel. 607 319 760 
→ Bojarski Gościniec w Narewce  
 tel. 730 208 408
→ Biuro Turystyki Aktywnej „Nes-Tur” Jerzy Nesteruk   

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  
→ Białowieskie Knieje
 tel. 515 982 956
 www.facebook.com/bialowieskieknieje
→ Firma Zin, Nina Zin
 Hajnówka , tel. 721 591 353  

www.sites.google.com/site/firmazin 

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

www.pttk.bialowieza.pl

Przejażdżki pojazdem wolnobieżnym:
→ Dwór Bartnika
 ul. Hajnowska 2/1, Narewka
 tel. 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000
 www.dworbartnika.pl 

Informacja turystyczna
→ Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej***
 ul. 3 Maja 45
 17-200 Hajnówka
 tel. 85 682 43 81, 85 682 51 41
 e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl
 www.bialowieza.travel
→ Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”***
 Budy Leśne 1a
 17-230 Białowieża
 tel. 85 682 30 46, 500 266 346
 e-mail: krainazubra@powiat.hajnowka.pl
→ Punkt Informacji Turystycznej 
 Białowieskiego Parku Narodowego
 ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
 tel. 85 681 29 01
 e-mail: info@bpn.com.pl
 www.bpn.com.pl
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→ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  
Oddział im J. J. Karpińskiego w Białowieży**

 ul. Kolejowa 17
 17-230 Białowieża
 tel. 85 681 22 95, 85 681 26 24
 e-mail: pttk@pttk.bialowieza.pl
 www.pttk.bialowieza.pl
→ Centrum Turystyki i Kultury „Hładyszka” w Kleszczelach**
 ul. 1 Maja 19
 17-250 Kleszczele
 tel. 85 681 80 54 
 e-mail: moksirkleszczele@gmail.com
 www.hladyszka.pl
→ Punkt Informacji Turystycznej w Narewce***
 ul. Hajnowska 33
 17-220 Narewka
 tel. 85 685 80 62
 e-mail: it@narewka.pl 

Obiekty noclegowe
Stowarzyszenia Agroturystyczne:
→  Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Żubr” 

ul. Sportowa 1, 
 Białowieża
 tel. 607 319 760
 www.agrobialowieza.pl
→ Stowarzyszenie Agroturystyczne „Puszcza Białowieska”
 ul. Mickiewicza 50, Narewka
 tel. 85 685 60 97, 608 078 796
 www.agrokwatera.eu

Kwatery agroturystyczne:
→ „Aleksandrówka i Anastazja” 
 Trześcianka 114, gm. Narew
 tel. 510 245 302, 503 039 379 
 www.aleksandrowkapodlasie.pl
→ „Bukwica”
 Zabłotczyzna 12, gm. Narewka 
 tel. 607 319 760
 www.bukwica.pl
→ „Cichy Zakątek”
 ul. Grudkowska 11, Narewka 
 tel. 668 543 080
 www.cichyzakatek.bialowieza.pl
→ „Domek pod żubrem” i „Białowieski Raj” 
 ul. Południowa 33, Białowieża
 tel. 608 349 045, 502 703 540
 www.domekpodzubrem.pl
→ Dom na starym gościńcu „Tiszyna” 
 Rutka 23a, gm. Dubicze Cerkiewne 
 tel. 663 651 997, 667 982 668
 www.tiszyna.pl
→ „Kalina i Kalinówka”
 Kruhlik 66, 78, gm. Narewka 
 tel. 605 434 461 
 www.agrobialowieza.pl/kalina-i-kalinowka.html
→ „Mera”
 ul. Tropinka 50, Białowieża 
 tel. 505 125 292, 85 681 24 73
→ „Papierówka”
 Wasilkowo 6, gm. Hajnówka 
 tel. 504 867 746, www.facebook.com/wasilkowo
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→ „Pensjonat Koral”
 ul. Parkowa 1, Dubicze Cerkiewne
 tel. 601 258 327, 85 685 21 50
 www.koral-dubicze.webd.pl
→ Podlaskie Siedlisko „Za Mostkiem” 
 Tofiłowce 9, gm. Dubicze Cerkiewne 
 tel. 698 918 813, 500 123 144
 www.dubiczecerkiewne.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
→ Siedlisko „Swojskie Klimaty”
 Trześcianka 190/2, gm. Narew
 tel. 608 283 144, 85 681 57 12 
 www.swojskieklimaty.info
→ „U Sienkiewiczów”
 Gramotne 3/1, gm. Narew
 tel. 693 335 514, 663 598 057
 www.gramotne.eu
→ „W Starym Sadzie”
 ul. Sportowa 4a, Białowieża 
 tel. 501 283 775, 85 685 80 62 
 www.kwaterybialowieza.pl
→ „W Zielonym Spichlerzu”, Czechy Orlańskie 49b, 
 gm. Dubicze Cerkiewne, tel. 792 058 972 
 www.facebook.com/wzielonymspichlerzu

Pokoje i apartamenty:
→ Apartament Bednarzówka 
 ul. Białostocka 94a, Hajnówka
 tel. 501 379 972
 www.facebook.com/Apartament Bednarzówka w Hajnówce 
→ 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
→ Babushka Noclegi
 ul. Kolejowa 1, Białowieża
 tel. 508 051 661
→ Bliżej Natury
 ul. Graniczna 2, Białowieża
 tel. 530 740 160, 530 740 170
 www.blizejnatury.eu
→ Bojarski Gościniec
 ul. Ogrodowa 28, Narewka 
 tel. 730 208 408, www.bojarskigosciniec.pl
→ 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
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→ Enklawa Białowieska
 Nieznany Bór 1, gm. Hajnówka
  tel. 512 892 494, 22 814 34 43 
 www.apartamentywpuszczy.pl 
→ Ośrodek Edukacji Ekologicznej
 ul. Szkolna 35, Siemianówka, gm. Narewka
 tel. 85 685 70 03
 www.narewka.pl
→ Pokoje gościnne „Hładyszka” w Kleszczelach
 ul. 1 Maja 19, Kleszczele
 tel. 85 681 80 54, 519 119 963  
 www.hladyszka.pl
→ Turystyczna Baza Noclegowa w Narewce
 ul. Hajnowska 33, Narewka
 tel. 85 685 80 62 
 www.stanica.narewka.pl
→ Zajazd „Wrota Lasu”
 ul. Piłsudskiego 14, Hajnówka
 85 682 20 70, 697 13 32 93 
 www.wrotalasu.pl

Gastronomia
→ Babushka Bistro
 ul. 3 Maja 59k
 Hajnówka 
 tel. 535 007 127 
 oraz ul. Kolejowa 1
 Białowieża 
 www.facebook.com/babushkabistro 

→ Bojarski Gościniec
 ul. Ogrodowa 28
 Narewka 
 tel. 730 208 408 
 www.bojarskigosciniec.pl
→ Herbaciarnia „Filiżanka smaku” 
 MOKSiR Kleszczele
 ul. 1 Maja 19
 Kleszczele 
 tel. 85 681 80 54
 www.hladyszka.pl
→ Kawiarenka na Stacji Białowieża Pałac 
 ul. Kolejowa 1a
 Białowieża
 tel. 782 582 394, 698 404 944, 85 681 21 17
 www.facebook.com/BialowiezaPalac/
→ Polana Żubra
 Pogorzelce 47a
 gm. Białowieża 
 tel. 607 531 995, 723 044 614
 www.polanazubra.pl
→ Smaki Podlasia
 ul. Wierobieja 21
 Hajnówka 
 tel. 85 876 74 00
 www.facebook.com/SmakiPodlasiaHajnowka
→ Restauracja Carska
 Stacja Towarowa 4
 Białowieża
 tel. 85 681 21 19, 602 243 228
 www.carska.pl
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→ Restauracja Carska Komnata
 ul. Hajnowska 2/1
 Narewka
 tel. 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000 

www.dworbartnika.pl
→ Restauracja Sportbar w Enklawie Białowieskiej
  Nieznany Bór 1
 gm. Hajnówka
 tel. 512 892 494, 22 814 34 43
 www.apartamentywpuszczy.pl 
→ Restauracja Stoczek 1929
 ul. Stoczek 74
 Białowieża
 tel. 85 730 32 09, 601 588 828
 www.stoczek1929.pl
→ Zajazd „Wrota Lasu”
 ul. Piłsudskiego 14
 Hajnówka
  tel. 85 682 20 70, 697 133 293
 www.wrotalasu.pl

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, gm. Narewka
 tel. 508 243 278
 www.rajpodjablonia.pl

→ „U Sienkiewiczów”
 Gramotne 3/1, gm. Narew 
 tel. 693 335 514
 www.gramotne.eu
→ 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, Narewka
 tel. 607 319 760
 www.agrobialowieza.pl
→ Stowarzyszenie Agroturystyczne „Puszcza Białowieska”
 ul. Mickiewicza 50, Narewka
  tel. 85 685 60 97, 608 078 796
 www.agrokwatera.eu

Produkty lokalne:
→ Konfitury Matecznik
 tel. 513 052 612, 85 732 93 41
 www.matecznik.eu
→ „Sery z Puszczy Białowieskiej”
 ul. St. Lema 2
 Hajnówka
 tel. 668 425 827
 www.facebook.com/seryzpuszczy
→ Leśna Pasieka Sapiołko – miody, pyłek kwiatowy
 ul. Hajnowska 2/1
 Narewka
 tel. 85 685 83 88, 609 850 957, 721 907 000
 www.fenomennatury.pl
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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, www.bialowieza.travel
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