
Gra terenowa „Rowerowe podchody” 
 

Projekt „Rowerowa Narewka” skierowany jest do miłośników aktywnej turystyki rowerowej, nawet 

tych z minimalnym doświadczeniem. 

 

Wymagania sprzętowe (minimalne): 

- rower trackingowy wyposażony w licznik, 

 

Wymagania sprzętowe (rekomendacja na trasy po Puszczy Białowieskiej): 

-  mapa, kompas, 

 

Uwaga: 

Obowiązkowo zabierz wodę, przed wyjazdem obejrzyj film, wydrukuj wskazówki, zapisz w telefonie 

zdjęcia z folderu „Rozgrzewka”, w miejscu startu wyzeruj licznik. 

 

 

Trasa „Rozgrzewka” 
 

UG Narewka, Stoczek, Świnoroje, droga pod dębami, Gruszki, Narewka 

długość 13.2 km. 

Trasa Łatwa 

 

Odległość od miejsca startu- 

0.0 km „UG Narewka” 

Punkt charakterystyczny- wskazówka Numer zdjęcia 

z folderu 

kieruj się w kierunku Hajnówki- 

0.85 km 

W lewo- Stoczek Zdj. nr 1 

1.0 km W prawo, droga polna Zdj. nr 2 

1.2 km Zakręt w prawo, po 30 m w lewo Zdj. nr 3 

1.5 km Krawędź lasu, prosto Zdj. nr 4 

1.6 km Mogiła po prawej - 

1.9 km Rozjazd, w prawo Zdj. nr 5 

2.0 km Skrzyżowanie, w lewo Zdj. nr 6 

2.1 km Skrzyżowanie ze „ścieżką pod dębami”, 

w lewo 

Zdj. nr 7 

3.2 km Skrzyżowanie z drogą stoczańską- w 

lewo 

Zdj. nr 8 

3.7 km Skrzyżowanie, w prawo Zdj. nr 9 

4.8 km Skrzyżowanie z Białowieskim 

Gościńcem (Droga Narewkowska) asfalt, 

w prawo 

Zdj. nr 10 

5.5 km Zjazd w lewo w drogę leśną Zdj. nr 11 

6.6 km Skrzyżowanie, w lewo Zdj. nr 12 

7.2 km Rzeka Narewka - 

7.5 km Gruszki, asfalt - 

7.8 km Skrzyżowanie- w prawo Zdj. nr 13 



8.1 km Nadleśnictwo Browsk, herbarium, w 

lewo 

- 

8.7 km Guszczewina, prosto Zdj. nr 12 

9.15 km Skrzyżowanie z szosą- w lewo do 

Narewki 

Zdj. nr 14 

10.8 km W prawo ul. Cicha - 

11.6 km Za cmentarzem w lewo (kierunek 

centrum) 

- 

12.1 km Stanica kajakowa, plaża- powrót ul. 

Ogrodowa 

- 

13.2 km Galeria im. Tamary Sołoniewicz- koniec  



Mapa trasa „Rozgrzewka” 


