
REGION PUSZCZY
BIAŁOWIESKIEJ 

JAK ZWIEDZAĆ REGION PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ  
Z UWZGLĘDNIENIEM OGRANICZENIA RUCHU W

STREFIE NADGRANICZNEJ

bądź naszym gościem i wspomóż lokalną branżę turystyczną! 

BIALOWIEZA.TRAVEL

https://bialowieza.travel/


Puszcza Białowieska nie jest w całości
objęta zakazem przebywania.
Miejscowości położone blisko granicy
z Białorusią, które są czasowo
zamknięte to m.in.: Białowieża, Nowe
Masiewo, Stare Masiewo, Babia Góra,
Gruszki, Topiło, Starzyna, Policzna i
Czeremcha.
Z uwagi na możliwe zmiany prosimy o
śledzenie aktualnych informacji
dotyczących sytuacji na naszej stronie
internetowej www.bialowieza.travel
oraz na stronach rządowych. 

Warto też wcześniej zarezerwować
noclegi, lista polecanych obiektów:
www.bialowieza.travel/noclegi-
pozastrefa 

Na pozostałym obszarze możecie nas
cały czas odwiedzać! Czekają na Was
komfortowe obiekty noclegowe,
pyszne jedzenie w lokalnych
restauracjach oraz atrakcje. 

Z dostępnych atrakcji wybraliśmy dla
Was te najważniejsze, które opisujemy
w tej publikacji.
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http://www.bialowieza.travel/
http://www.bialowieza.travel/noclegi-pozastrefa


REZERWAT
POKAZOWY
ŻUBRÓW
BIAŁOWIESKIEGO
PARKU
NARODOWEGO 

Białowieski Park Narodowy to jedna
z największych atrakcji
turystycznych północno-wschodniej
Polski. Park chroni najlepiej
zachowany fragment Puszczy
Białowieskiej – ostatni na niżu
Europy las naturalny, o charakterze
pierwotnym, jaki przed wiekami
rozciągał się w strefie lasów
liściastych i mieszanych.
Charakteryzuje się dużą
różnorodnością biologiczną.
Symbolem Parku jest żubr –
największy ssak lądowy Europy.
Puszcza Białowieska okazała się dla
żubra nizinnego ostatnią ostoją. Tu
także rozpoczęto proces jego
restytucji, czyli przywracania go
naturze. Obecnie w Puszczy
Białowieskiej żyje najliczniejsza
populacja wolnościowa żubra na
świecie.
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Choć w ostatnich miesiącach roku
2021 oraz pierwszych 2022 znaczna
część terenu Parku znalazła się (z
powodu kryzysu migracyjnego na
granicy polsko-białoruskiej) w
strefie o ograniczonym dostępie dla
osób postronnych, to jednak warto
podkreślić, że najczęściej
odwiedzany obiekt Białowieskiego
Parku Narodowego – Rezerwat
Pokazowy Żubrów – wciąż otwarty
jest dla niczym nieograniczonego
ruchu turystycznego. Zlokalizowany
około trzech kilometrów na zachód
od miejscowości Białowieża,
Rezerwat Pokazowy Żubrów to
obszar o powierzchni około 27
hektarów, na którym w warunkach
zbliżonych do naturalnych,
prezentowane są wszystkie gatunki
ssaków kopytnych żyjących w
Puszczy Białowieskiej oraz duże
drapieżniki. Kto przemierzając szlaki
Puszczy Białowieskiej nie miał
szczęścia, by zobaczyć żubra, może
go zobaczyć w Rezerwacie.
Prezentowana jest w nim grupa
żubrów, złożona z dorosłego samca,
kilku żubrzyc oraz ich potomstwa.
W osobnych zagrodach żyją łosie,
jelenie, sarny i dziki. Atrakcję
stanowi także możliwość zobaczenia
wilka i rysia. W Rezerwacie
eksponowana jest również grupa
koników typu tarpana oraz żubronie
- krzyżówki (hybrydy) żubra z
bydłem domowym. 

1

www.bpn.com.pl

https://www.bpn.com.pl/
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Na teren Rezerwatu Pokazowego
Żubrów wchodzi się poprzez
pawilon edukacyjny, gdzie również
zakupić można pamiątki z Puszczy
Białowieskiej. Spacer po obszarze,
gdzie znajdują się zagrody ze
zwierzętami, zajmuje około 1
godziny. Rezerwat Pokazowy jest
udostępniony do zwiedzania
codziennie. 
W sezonie (od połowy kwietnia do
połowy października) w godzinach
9:00-17:00, poza sezonem, oprócz
poniedziałków, w godzinach 9:00-
16:00. 

Więcej o Rezerwacie Pokazowym
Żubrów przeczytać można na
stronie BPN
(https://bpn.com.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id
=67&Itemid=119) a jego
czworonożnych mieszkańców
poznać można bliżej dzięki serii
filmów edukacyjnych
zrealizowanych przez Białowieski
Park Narodowy pod wspólnym
tytułem „Z kamerą w Rezerwacie
Pokazowym Żubrów”
(https://www.youtube.com/channel
/UC5ipf0sxpWKNAas7ovUnEEw/vi
deos).

Dla zwiedzających parkowy
Rezerwat Pokazowy Żubrów, przy
okazji wizyty w Białowieskim Parku
Narodowym proponujemy także
wędrówkę pieszą ścieżką „Żebra
Żubra”

https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=119
https://www.youtube.com/channel/UC5ipf0sxpWKNAas7ovUnEEw/videos
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„ŻEBRA ŻUBRA” 

Ścieżka „Żebra Żubra” przebiega
przez znajdujący się poza terenem
Parku rezerwat przyrody Lasy
Naturalne Puszczy Białowieskiej. 
Ta ukazująca – z bezpiecznych i
komfortowych kładek – nieco
bardziej podmokły fragment
Puszczy Białowieskiej ścieżka
zaczyna się tuż obok żubrowego
rezerwatu BPN i prowadzi na wciąż 

bezproblemowo dostępny niewielki
leśny parking pomiędzy
miejscowościami Białowieża i
Pogorzelce. Długość ścieżki
przyrodniczej „Żebra Żubra” to
około 3 kilometry.

www.bialowieza.travel

https://bit.ly/3tQ8TAl


Kolejną propozycją turystyczną
dostępną pomimo obowiązujących
ograniczeń dotyczących aktualnie
Białowieży, jest zlokalizowana około
kilometra od miejscowości
Pogorzelce ścieżka edukacyjna
„Szlak Dębów Królewskich i Książąt
Litewskich”. Szlak ten wiedzie wśród
kilkudziesięciu pięknych, wiekowych
dębów. Każdy z dębów nazwany
został imieniem królów polskich i
książąt litewskich, dzięki czemu
podczas wędrówki szlakiem
zwiedzający mają okazję zapoznania
się z historią Puszczy Białowieskiej,
Polski i Litwy od XII do XVIII wieku.
Nieopodal - podobnie jak w
przypadku Rezerwatu Pokazowego
Żubrów – znajduje się spory parking,
co stanowi spore ułatwienie dla
turystów korzystających z
transportu samochodowego czy
autokarowego.
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„SZLAK DĘBÓW
KRÓLEWSKICH I
KSIĄŻĄT
LITEWSKICH”
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www.bialowieza.travel

https://bialowieza.travel/zobacz-koniecznie/szlaki-piesze/atrakcja/74


Kompleks składający się z basenu
sportowego oraz basenu
rekreacyjnego, strefy saun, tężni.
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4

PARK WODNY W
HAJNÓWCE

5

CHATKA BABY JAGI 

Piernikowy domek jak z baśni, w
którym prowadzone są animacje,
pokazy i zabawy. Chatka Baby Jagi
to miejsce nie tylko dla dzieci -
dorośli ze wzruszeniem przypomną
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!

Atrakcja sezonowa. W przypadku
grup zorganizowanych konieczna
telefoniczna rezerwacja, możliwość
organizacji ogniska, warsztatów
piernikowych i imprez
okolicznościowych.

www.chatkababyjagi.plwww.parkwodny.hajnowka.pl

https://chatkababyjagi.pl/
https://www.parkwodny.hajnowka.pl/


Jedna z najciekawszych
architektonicznie cerkwi w Polsce.
Projekt uhonorowany prestiżową
nagrodą im. Brata Alberta.
Dekoracje wnętrza wykonali artyści
polscy, greccy, bułgarscy i rosyjscy.
Każdego roku odbywa się w nim
Międzynarodowy Festiwal
„Hajnowskie Dni Muzyki
Cerkiewnej”.
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SOBÓR ŚW. TRÓJCY
W HAJNÓWCE 

7

MUZEUM
KOWALSTWA I
ŚLUSARSTWA

Prywatne muzeum powstało w
2003 r. z inicjatywy Pana Stanisława  
na bazie rodzinnej kuźni. Stanowi
swoisty hołd przodkom i przykład
wielkiej pasji oraz kultywowania
tradycji rodzinnych. Wśród
eksponatów muzeum znajdują się:
narzędzia, wyroby i urządzenia
kowalskie, maszyny rolnicze, modele
pieców, urządzenia niezbędne do
wytopu żelaza z rud darniowych,
żużle po piecowiskach z okresu
prehistorycznego, maszyny i
urządzenia rolnicze. Rodzinne zbiory
ogółem liczą ponad 580 sztuk. W
muzeum organizowane są
warsztaty.

www.sobor.pl

http://sobor.pl/


Muzeum organizuje wystawy
okresowe dotyczące twórczości
lokalnych artystów, jak również
artystów z Białorusi. Poza tym
posiada spore zbiory zabytków
kultury materialnej Podlasia
prezentowane na trzech stałych
ekspozycjach. To tu można zobaczyć
typową wiejską zagrodę
gospodarską Białorusinów Podlasia,
podpatrzyć jak wyglądało ich życie i
praca. Wśród eksponatów znajdują
się sprzęty domowego użytku,
sprzęty gospodarskie, archiwalne
fotografie. Eksponaty pochodzą z
XIX i XX wieku. Muzeum prezentuje
również tradycyjne rzemiosła, które
odeszły w niepamięć – kowalstwo,
garncarstwo, stolarstwo,
kołodziejstwo czy bednarstwo.
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MUZEUM I
OŚRODEK KULTURY
BIAŁORUSKIEJ

www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/


Cudowne źródło o leczniczej mocy
w Puszczy Białowieskiej, położone 3
km od Hajnówki, jedno z
najważniejszych świętych miejsc
prawosławia na Podlasiu. Jak przed
wiekami, tak i teraz, pielgrzymi
odwiedzający Krynoczkę,
chusteczką zwilżoną w jej wodzie
przecierają chore miejsce, po czym
pozostawiają ją na ogrodzeniu z tyłu
za studzienką, w ten sposób
symbolicznie pozbywając się
choroby. W pobliżu stoi wzniesiona
w 1846 roku drewniana cerkiew pw.
Świętych Braci Machabeuszy. 
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KRYNOCZKA

10

ENKLAWA
BIAŁOWIESKA 

Resort wypoczynkowy, w którym
znajduje się strefa parku
sensorycznego, biobasen, park
linowy, restauracja, plac zabaw dla
dzieci i młodzieży, boiska do gry w
siatkówkę plażową i piłkę nożną.
Zimą obiekt oferuje: Sauny Leśne z
jacuzzi i możliwością morsowania w
przeręblu, do wypożyczenia
łyżwosanki. Safari leśne, czyli
wyprawy na podglądanie żubrów,
wilków, sów i innych puszczańskich
zwierząt.
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www.hajnowka.pl/krynoczka www.apartamentywpuszczy.pl

http://www.hajnowka.pl/strona/dla-turysty-atrakcje-swiatynie/921-krynoczka-uroczysko-krynoczka
https://apartamentywpuszczy.pl/
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BORYSÓWKA WIEŚ
DREWNIANA 

Wioska tematyczna z regionu
Puszczy Białowieskiej, która
propaguje ideę turystyki poznawczej
i zrównoważonej. Poprzez edukację
i zabawę poznać można to, co w
tutejszej kulturze i tradycji jest
najważniejsze. 

Atrakcja sezonowa, oferta dla grup
zorganizowanych, konieczny
wcześniejszy kontakt telefoniczny.
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DĄB DUNIN -
STRAŻNIK PUSZCZY
BIAŁOWIESKIEJ

Dąb szypułkowy, pomnik przyrody,
stoi na skraju Puszczy Białowieskiej
w pobliżu wsi Przybudki. Od
wieków otaczany jest szczególnym
szacunkiem i podziwem przez
miejscową ludność, ale także
turystów odwiedzających region
Puszczy Białowieskiej. Jest
inspiracją dla wielu artystów.
Zachwyca o każdej porze roku - w
okresie pełnej wegetacji, ale także
wtedy, gdy prezentuje swoje
bezlistne, tajemniczo powyginane
konary.  Dąb Dunin walczy o tytuł
Europejskiego Drzewa Roku!!!

fb/BorysówkaWieśDrewniana

https://bit.ly/3I08d0a
https://www.facebook.com/Borys%C3%B3wka-Wie%C5%9B-Drewniana-572494089627402


Stanica Kajakowa, która pełni także
funkcję informacji turystycznej, bazy
noclegowej oraz pola namiotowego
wraz z campingiem. Stabilny pomost
na rzece umożliwia bezpieczne
zejście do wody, a doświadczony
personel pomaga w ustaleniu
odpowiedniej trasy spływu.
Wyposażenie ośrodka zadowoli
każdego turystę odwiedzającego
naszą gminę. Latem istnieje
możliwość pływania kajakiem czy
wypożyczenia roweru, natomiast
zimą - przy odpowiedniej pokrywie 
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śnieżnej - akcesoriów do
narciarstwa biegowego.
Teren wokół Stanicy Kajakowej jest
ogrodzony, posiada wygodny
parking i wiatę ogniskową.
Nieopodal znajduje się zbiornik
retencyjny z ławeczkami i
niewielkim pomostem, a także strefa
odpoczynku i relaksu w samym
sercu Narewki, z piaszczystą plażą,
słomianymi parasolami, hamakami
do leżakowania oraz nowoczesnym
placem zabaw i statkiem pirackim!
W pobliżu zlokalizowany jest
również amfiteatr, który zwłaszcza
w sezonie letnim tętni życiem i
zaprasza na różnego rodzaju
widowiska artystyczne.

13

STANICA
KAJAKOWA I
STREFA RELAKSU W
NAREWCE
www.narewka.pl/stanica-kajakowa

https://www.narewka.pl/pl/kontakty/stanica-kajakowa-w-narewce.html
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Galeria  prezentuje malarstwo,
fotografię, rzeźbę oraz rękodzieło
lokalnych artystów.

14

GALERIA IM.
TAMARY
SOŁONIEWICZ W
NAREWCE

| S
T

R
O

N
A

 1
3

15

MUZEUM
PSZCZELARSTWA I
SKANSEN W
DWORZE BARTNIKA
W NAREWCE

Zgromadzone eksponaty o tematyce
pszczelarskiej wzbudzają zachwyt!
Prezentowane są w działach:
numizmatyka, filatelistyka, birofilistyka,
trafika, szkło i porcelana, obrazy olejne,
haft krzyżykowy, krawaty, exlibrisy,
stary sprzęt pszczelarski, karty
telefoniczne, zegary, makrofotografia,
heraldyka, akcje i obligacje. Po muzeum
oprowadza sam właściciel, opowiadając
bardzo ciekawe historie o
pszczelarstwie, zastosowaniu
przedmiotów przy produkcji miodu i
życiu owadów. W obiekcie znajduje się
restauracja „Carska Komnata” oraz
pokoje noclegowe.

fb/GaleriaNarewka

www.dworbartnika.pl

https://www.facebook.com/GaleriaNarewka
https://dworbartnika.pl/miejsce-mocy-uloterapia.html


Jedna z najważniejszych ostoi
ptaków północno-wschodniej Polski
i jeden z najważniejszych
przystanków podczas ptasich
wędrówek.  Ścieżki edukacyjne:
"Ptaki zbiornika Siemianówka”,
Wieże widokowe: „Maruszka”, w
Siemieniakowszczyźnie, w Kruhliku.
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ZALEW
SIEMIANÓWKA I
DOLINA NARWI 



Kraina Otwartych Okiennic to szlak
prowadzący przez trzy wsie w
dolinie Narwi: Trześciankę, Soce i
Puchły, który można przemierzać
wyznaczonym zielonym szlakiem
rowerowym o długości 16 km. Szlak
prezentuje zabytkowy układ
przestrzenny oraz tradycyjną
architekturę. Wszak kunszt
drewnianych zdobień okiennic,
narożników, szczytów i ganków to
niejako znak firmowy całego
regionu. Znawcy twierdzą, że ta
właśnie ornamentyka – zaczerpnięta
z rosyjskiego budownictwa
ludowego – nie ma sobie podobnej
nigdzie indziej. 

17

KRAINA
OTWARTYCH
OKIENNIC
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https://bialowieza.travel/zobacz-koniecznie/szlaki-rowerowe/atrakcja/30


Skit to miejsce odosobnienia. Powstanie pustelni świętych Antoniego i
Teodozego Pieczerskich nawiązuje do dziejów monasteru Wniebowstąpienia
Pańskiego w Puszczy Błudowskiej. W 1518 r. książę Iwan Michałowicz
Wiśniowiecki, przeprawiając się tratwą przez rzekę Narew w drodze do
Wilna, zobaczył światło przed ikoną św. Antoniego Pieczerskiego. Widząc w
tym znak Boży, książę ufundował w pobliżu przeprawy przez rzekę Narew
kaplicę. Wydarzenie to prawdopodobnie miało miejsce w pobliżu ujścia
Olszanicy do Narwi, nieopodal grodziska nazywanego Kudok, porośniętego
starymi dębami. 

 | S
T

R
O

N
A

 1
6

18

SKIT ŚW. ŚW.
ANTONIEGO I
TEODOZJUSZA
KIJOWSKO-
PIECZERSKICH W
ODRYNKACH



P
O

D
R

Ó
Ż

 | S
T

R
O

N
A

 3

Gdzie to jest?
Dubicze Cerkiewne to miejscowość
gminna położona w powiecie
hajnowskim (woj. podlaskie). Dojechać
tu można drogą wojewódzką nr 685.
Wyprawa rozpoczyna się przy cerkwi.

Tematyka:
W Dubiczach Cerkiewnych dominuje
kolor niebieski. Dlaczego tak jest? Co
symbolizuje? Spacerując trasą quest-u
po miejscowości znajdziesz
odpowiedzi na te pytania.

Jak szukać skarbu?
Twoim zadaniem będzie znalezienie
brakujących do hasła liter. Gdy
będziesz miał je wszystkie, na końcu
wyprawy poznasz hasło. Co ono
oznacza? Dowiesz się tego później, a
teraz weź ze sobą coś do pisania.
Życzymy udanej wyprawy!

Czas przejścia: ok. 35 minut
Ulotkę questu znajdziecie do pobrania
na stronie: lot.bialowieza.pl/Dubicze
Cerkiewne - SZLAKIEM BŁĘKITU W
DUBICZACH

19

QUEST
KULTUROWY:
„SZLAKIEM BŁĘKITU
W DUBICZACH”

| S
T

R
O

N
A

 1
7

http://lot.bialowieza.pl/wp-content/uploads/2014/10/Zladami-bB_kitu-w-Dubiczach.pdf


Ośrodek „Hładyszka” w
Kleszczelach zaprasza do
odwiedzenia Pracowni Garncarskiej,
gdzie zaznajomić się można z
tradycją rzemiosła w Kleszczelach i
spróbować swoich sił w toczeniu
naczyń z gliny. Odwiedzający mogą
obejrzeć pokaz toczenia na kole
garncarskim lub wziąć udział w
warsztatach ceramicznych. Grupy
zorganizowane zapraszamy na
łączone zajęcia garncarskie i tkackie.
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CENTRUM
TURYSTYKI I
KULTURY
„HŁADYSZKA” W
KLESZCZELACH

Ponadto zapraszamy do obejrzenia
jednej z największych kolekcji
ametystów w Polsce, która była
tworzona przez ponad 50 lat.
Właścicielem kolekcji jest
mieszkaniec Kleszczel – Mikołaj
Podłaszczyk, urodzony w Białowieży
w 1931 roku, absolwent lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej.
Życie zawodowe umożliwiło mu
zdobywanie okazów do kolekcji
minerałów z najdalszych zakątków
świata: Brazylii, Madagaskaru,
Wietnamu, Chin, Indii.
Piętro niżej warto wstąpić do galerii
rzeźby autorstwa 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.
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ZALEW REPCZYCE

Akwen na rzece Nurzec z
piaszczystą plażą, polem
namiotowym i pełną infrastrukturą,
idealnie przystosowany do letniego
relaksu. Oddalony zaledwie o 2 km
od Kleszczel. Piaszczysta plaża przy
zalewie zachęca do leniuchowania.
Na terenie wokół zalewu znajdują
się: wypożyczalnia sprzętu
pływającego (kajaki, rowery wodne),
boiska do piłki siatkowej i
koszykówki, miejsca na ognisko, 

plac zabaw dla dzieci, wygodny
parking samochodowy, zaplecze
sanitarne (wc, natryski),
przebieralnie, kojce dla psów, pole
namiotowe i campingowe, kawiarnia
(kawa, herbata, napoje, lody,
słodycze).

www.hladyszka.pl/zalew-repczyce

http://hladyszka.pl/zalew-repczyce/
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Dostępne Punkty Informacji Turystycznej

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

Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”
Budy Leśne 1, 17-230 Białowieża
tel. 85 682 30 46, 500 266 346
krainazubra@powiat.hajnowka.pl

Centrum Turystyki i Kultury „Hładyszka” w Kleszczelach
ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele
tel. 85 681 80 54
moksirkleszczele@gmail.com
www.hladyszka.pl 

Stanica Kajakowa w Narewce
ul. Hajnowska 33, 17-220 Narewka
tel. 85 685 80 62
stanica-narewka@o2.pl
www.narewka.pl/pl/kontakty/stanica-kajakowa-w-narewce.html 
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