
 

 

7 dni w Puszczy Białowieskiej 
Wycieczka indywidualna 

Kategoria: wycieczka rowerowa  

Czas trwania: 7 dni 

Oferta: 2021 

Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje 

Noclegi: Hotel Białowieski *** 

Poziom trudności: łatwa 

Łączna ilość km do przejechania: do 251 km 

 

 

W 1979 r polska część Puszczy Białowieskiej została wpisana na światową listę UNESCO. 

Prastary las, serce puszczy to jedno z ostatnich miejsc, w których można zobaczyć na własne 

oczy ekosystem pierwotnego lasu nizinnego. W Puszczy Białowieskiej żyją żubry, a poza nimi 

50 gatunków ssaków, około 200. gatunków ptaków i 1000 gatunków owadów. Najstarsze z 

dębów, rosnących w Puszczy Białowieskiej pamiętają króla Władysława Jagiełłę. Białowieskie 

dęby są rekordzistami w wysokości i szerokości pni, co w minionych wiekach czyniło je 

pożądanym towarem eksportowym, z których powstawały np. maszty statków na oceanach 

całego świata. 

Podczas 7-dniowej wycieczki odwiedzimy najważniejsze miejsca Puszczy Białowieskiej. Trasa 

ze względu na łagodne ukształtowanie terenu nadaje się dla każdego, kto chce doświadczyć 

zwiedzania Białowieży i jej okolic aktywnie na rowerze. 

 

Krótkie podsumowanie trasy: 
 

Dzień 1. Przyjazd do Hotelu Białowieskiego*** 

Dzień 2.  Hotel Białowieski*** - Park Pałacowy - Obszar Ochrony Ścisłej – Rezerwat Pokazowy 

Żubrów – Miejsce Mocy - Hotel Białowieski*** 

Dzień 3.  Hotel Białowieski*** - rzeka Narewka – spływ kajakowy - Hotel Białowieski*** 

Dzień 4.  Hotel Białowieski*** - Cisówka – Narewka - Hotel Białowieski*** 

Dzień 5.  Hotel Białowieski*** - jezioro Topiło - Hotel Białowieski*** 

Dzień 6.  Hotel Białowieski*** - Pererow, Białoruś - Kamieniuki, Białoruś – Pererow, Białoruś - 

Hotel Białowieski*** 

Dzień 7. wyjazd 



Dzień 1. Białowieża przyjazd 

Przyjeżdżamy do Białowieży we własnym zakresie i meldujemy się w Hotelu Białowieskim*** 

(www.hotel.bialowieza.pl), który będzie naszym  miejscem noclegu, przez najbliższe 6 nocy. 

Hotel usytuowany jest przy granicy z Puszczą Białowieską. 

Dzień 2. Hotel Białowieski*** - Park Pałacowy - Obszar 

Ochrony Ścisłej – Rezerwat Pokazowy Żubrów – 

Miejsce Mocy - Hotel Białowieski*** 

Dystans: ok. 27 km, czas całej trasy ze zwiedzaniem ok. 7 godzin 

Dzisiaj zwiedzimy Białowieżę i jej okolice dokładnie, proponujemy wycieczkę z lokalnym 

przewodnikiem, który pokaże Państwu jej najciekawsze miejsca oraz opowie o historii 

miejscowości. Cała wycieczka potrwa ok. 7 godzin, po śniadaniu o określonej godzinie przy 

recepcji hotelowej czekać będzie przewodnik, z którym udamy się przez Polanę Białowieską do 

Parku Pałacowego. Dowiemy się o historii tego miejsca oraz zwiedzimy interaktywne Muzeum 

Przyrodnicze Białowieskiego Parku Narodowego, w którym zobaczyć można żyjące w puszczy 

zwierzęta. Po teorii w muzeum będziemy mogli zobaczyć dziką przyrodę Puszczy Białowieskiej 

na żywo, przejedziemy przez bramę Obszaru Ochrony Ścisłej, gdzie zostawimy rowery i pieszo 

w grupie zwiedzać będziemy Ścisły Rezerwat Białowieskiego Parku Narodowego. Wejście tam 

możliwe jest wyłącznie z licencjonowanym przewodnikiem. Kolejnym etapem dzisiejszej 

wycieczki jest odwiedzenie Pokazowego rezerwatu Żubrów, gdzie zobaczyć można wspomniane 

żubry, ale również żubronie, jelenie, sarny, koniki polskie, a przy odrobinie szczęścia również 

wilki. W drodze powrotnej do hotelu zajedziemy również do ciekawego i magicznego miejsca 

znajdującego się w sercu Puszczy – Miejsca Mocy. Teorii odnośnie tego miejsca jest wiele, 

usłyszą o nich Państwo od towarzyszącego przewodnika. Pewnym jest, że znajduje się tam krąg 

ułożony z głazów oraz drzewa rosnące w nienaturalny sposób. Po powrocie do hotelu czeka na 

nas obiadokolacja. 

Zawarte w cenie: zwiedzanie Białowieży i jej okolic z przewodnikiem, bilety wstępu do Rezerwatu 

Ścisłego, Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz Muzeum Przyrodniczego. 



Dzień 3.  Hotel Białowieski*** - rzeka Narewka – spływ 

kajakowy - Hotel Białowieski*** 

Dystans: ok. 22 km 

Na dzisiejszy dzień zaplanowany jest spływ kajakowy po rzece Narewka. Rzeka jest spokojna i 

płytka, w związku z tym, ta aktywność nie powinna przysporzyć nikomu problemów. Wieczorem 

mamy czas dla siebie. Możemy korzystać ze strefy kompleksu basenowego lub usług 

hotelowego SPA.  

W cenie: spływ Kajakowy 

Dzień 4.  Hotel Białowieski*** - Cisówka – Kosy Most - 

Hotel Białowieski*** 

Dystans: ok. 45-65 km 

Dzisiaj hotelowy bus przewiezie Państwa oraz rowery do miejscowości Cisówka, lub Stare Masiewo 

(jeśli wolą Państwo przejechać mniej kilometrów). Zaplanowana dzisiaj trasa stanowi doskonałą okazję 

do obserwacji rzadkich odmian ptaków. Jadąc dalej dotrzemy do uroczyska „Kosy Most” położonego w 

malowniczej dolinie rzeki Narewki, na terenie Obrębu Ochronnego Hwoźna Białowieskiego Parku 

Narodowego. Znajduje się tu ostoja żubrów. Z platformy widokowej można obserwować jelenie, sarny 

czy żubry w ich naturalnym środowisku. Zwierzęta te gromadzą się przy paśnikach z sianem. 

W cenie: transfer do miejscowości Cisówka 



Dzień 5.  Hotel Białowieski*** - jezioro Topiło - 

Hotel Białowieski*** 

Dystans: ok. 58 km 

Topiło to malutka osada zamknięta w dziewiczych rejonach Puszczy Białowieskiej nad rzeką Perebel, 

zaledwie trzy kilometry od granicy z Białorusią. Nazwa wywodzi się najprawdopodobniej od pobliskich 

moczarów, w których topiło się bydło. W miejscowości znajduje się Skansen Kolejki Wąskotorowej. Na 

miejscu obowiązkową pozycją jest odwiedzenie zalewu Topiło o powierzchni 20 ha. Dziś jest to bogaty 

w dziką i rzadką faunę i florę obiekt, wokół którego wyznaczone są dwie ścieżki edukacyjne – 

Puszczańskie Drzewa i Szlakiem Orlika (jest też punkt widokowy). Do miejscowości dostaniemy się 

leśnymi szlakami.  

Dzień 6.  Hotel Białowieski*** - Pererow, Białoruś - 

Kamieniuki, Białoruś – Pererow, Białoruś - Hotel 

Białowieski*** 

Dystans: ok. 53 km 

Jeśli sytuacja polityczna i epidemiczna na to pozwoli, proponujemy pokonanie rowerem pieszego 

przejścia granicznego z Białorusią w pobliskiej miejscowości Grudki aby rowerem po białoruskiej 

stronie dotrzeć do miejscowości Kamieniuki. Po stronie naszego wschodniego sąsiada puszcza ma 

powierzchnię prawie 88 tys. ha, dla porównania powierzchnia części polskiej wynosi 62 ha. Na miejscu 

odwiedzić można muzeum Dziadka Mroza oraz Muzeum dzikich zwierząt. W białoruskiej części Puszczy 

widać rękę człowieka, która przyłożyła się do jej kształtowania. Warto porównać obie jej części: polską 



oraz białoruską. Po powrocie do hotelu czeka na nas pożegnalne ognisko z obiadokolacją pod hotelową 

wiatą. 

Ważne: w celu wjazdu na Białoruś konieczne jest posiadanie ważnego min. 3 miesiące paszportu.  

Zawarte w cenie: zorganizowanie wizy umożliwiającej przekroczenie granicy polsko-białoruskiej;. 

Pożegnalne ognisko z obiadokolacją pod hotelową wiatą. 

Fakultatywnie: bilety wstępu do muzeum Dziadka Mroza oraz Muzeum dzikich zwierząt w 

Kamieniukach, Białoruś 

Dzień 7. Białowieża wyjazd 

Nadszedł ostatni dzień wycieczki po Puszczy Białowieskiej. Mają Państwo możliwość przedłużenia 

pobytu w Hotelu Białowieskim. 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 
➢ 6 noclegów w komfortowych pokojach ze śniadaniami i obiadokolacjami w Hotelu Białowieskim*** 

➢ Pożegnalne ognisko z regionalną kolacją w Hotelu Białowieskim w dniu 6. Wycieczki 

➢ Opłaty miejscowe 

➢ Korzystanie z kompleksu basenowego Hotelu Białowieskiego 

➢ Zwiedzanie Białowieży i jej okolic z przewodnikiem zgodnie z opisem podczas 2. dnia wycieczki 

➢ Bilety wstępu do Rezerwatu Ścisłego, Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz Muzeum Przyrodniczego 

podczas zwiedzania w 2. dniu wycieczki 

➢ Wynajem kajaku podczas 3. dnia wycieczki 

➢ Transfer do miejscowości Cisówka w 4. dnia wycieczki 

➢ Formalności wizowe w celu odwiedzenia miejscowości Kamieniuki w 6. dniu wycieczki 

➢ Wsparcie techniczne podczas trwania wycieczki 

➢ GPS-track 

➢ składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

➢ Minimalna liczba osób niezbędna do zorganizowana wycieczki: 2 osoby 

 

Świadczenia nie zawarte w cenie: 
➢ Dojazd do miejsca startu wycieczki 

➢ Wynajem rowerów 

➢ Dodatkowe noclegi 

➢ Prywatne wydatki podczas podróży 

 



7 dni w Puszczy Białowieskiej - cena za 

osobę: 

2 osoby – 1600 zł/osoba w pokoju dwuosobowym 

Cena za nocleg w pokoju jednoosobowym: 2050 zł/osoba 

Dodatkowe rabaty: 

➢ Dziecko 0-5 lat ( (jeśli nie potrzebuje osobnego łóżka) gratis 

➢ dzieci 5-10 lat – 50% ceny, nocleg na dostawce (przy 2 płacących pełną sumę dorosłych) 

➢ dzieci 10-16 lat śpiące na dostawce 80% ceny (przy 2 płacących pełną sumę dorosłych) 

➢ dziecko 17 lat i więcej oraz osoba dorosła śpiąca na dostawce w pokoju 3- lub 4- 

osobowym – 10% rabatu od ceny wyjściowej 

Termin wycieczki: 
Start codziennie od 09.05.2021 do 26.09.2021* 

 

*Minimalna liczba osób niezbędna do zorganizowana wycieczki: 2 osoby 

MODYFIKACJA TRASY MOŻLIWA PRZY REZERWACJI OD 4 OSÓB 

Nasze rowery: 
W naszej ofercie posiadamy rowery trekkingowe Unisex 

7-biegowe oraz rowery elektryczne 7-biegowe z 

hamulcem V-break. 

 

Rower trekkingowy Unisex 7-biegowy 

Nasze rowery są typowymi rowerami trekkingowymi 
umożliwiającymi bezproblemowe pokonanie 
zaplanowanej trasy. Dzięki 7-biegowym przerzutkom 
Shimano możemy dostosowywać naprężenie łańcucha do 
pokonywanego terenu. 
 
W cenie wynajmu: 

➢ Zamknięcie rowerowe 
➢ Sakwa rowerowa 
➢ Pompka 
➢ Zapasowa dętka 
➢ Zestaw naprawczy/1 na 2 osoby 

 

 



Rower elektryczny 7-biegowy 

Nasza flota rowerów elektrycznych wyposażona jest w 7-
biegowe rowery z hamulcem typu V-brake. Zamontowana 
bateria stanowi jedynie pomoc w jeździe, nie działa jak 
silnik. Umożliwia ona przejazd na 1 ładowaniu ok. 70-90 
km w zależności od wybranego programu jazdy (Eco, 
Sport, Turbo). Aby móc w pełni korzystać z możliwości 
roweru elektrycznego zalecamy codzienne ładowanie 
baterii po zakończonej podróży. 

W cenie wynajmu: 

➢ Zamknięcie rowerowe 
➢ Sakwa rowerowa 
➢ Pompka 
➢ Zapasowa dętka 
➢ Zestaw naprawczy/1 na 2 osoby 
➢ Bateria roweru elektrycznego 
➢ Ładowarka roweru elektrycznego 

W ofercie posiadamy również przyczepki dziecięce oraz foteliki dziecięce. 

 

Koszt wynajmu rowerów na czas trwania 
wycieczki: 
 

Rower trekkingowy Unisex – 35 zł/osoba/dzień 

Rower elektryczny – 85 zł/osoba/dzień 

Przyczepka dziecięca – 200 zł/szt 

Fotelik dziecięcy – 100 zł/szt 

 

Dodatkowe fakultatywne opłaty: 
➢ Dodatkowy nocleg w Białowieży w Hotelu Białowieskim*** ze śniadaniem: 170 zł/osoba 
➢ Koszt obiadokolacji przy wydłużonym pobycie: 65 zł/osoba 
➢ bilety wstępu do muzeum Dziadka Mroza oraz Muzeum dzikich zwierząt w Kamieniukach, 

Białoruś 
➢ Pakiety prowiantowe (zamawiane wieczorem, do odbioru przy śniadaniu) – 30 zł - 1 pakiet 

➢ Hotelowy parking monitorowany całą dobę systemem audio-video - płatny dodatkowo 25 zł/ 

dobę 


