




BIAŁOWIEŻA

ODKRYJ TAJEMNICE WSCHODU

...W REGIONIE 
PUSZCZY 
BIAŁOWIESKIEJ
  

Już tu jesteś! Odetchnij głęboko, wycisz się wśród lasów, 
pól, wód i urokliwych, drewnianych domków. Wystarczy 
zamknąć oczy, żeby usłyszeć odgłosy natury. Zgiełk 
zostanie daleko za Tobą. Kiedy je otworzysz, dojrzysz 
przepiękne, drewniane cerkwie pachnące starym 
drewnem, historią i spokojem. W idealnej harmonii żyją tu 
zwierzęta, rośliny i ludzie. Świat różnych tradycji, kultur 
i religii współistnieje tu od wieków, bez hałasu czy kłótni. 
Taka właśnie jest magia regionu Puszczy Białowieskiej. 
Witaj w województwie podlaskim!



PIĄTEK

Lepszego piątku nie można 
sobie wymarzyć. Poznaj ma-
lowniczą Krainę Otwartych 
Okiennic. Trzy miejscowości: 
Trześcianka, Soce, Puchły,  

a w nich drewniane domy bogato zdobione 
ornamentami. Zaraz po przyjeździe zostaw 
bagaże, problemy i wybierz się na spacer lub 
wsiądź na rower. Później zakosztuj regional-
nej kuchni, pamiętając, że kulturę poznaje 
się przez smaki. Wieczorem zrelaksuj się wi-
zytą w saunie lub kąpielą w pachnącej drew-
nem balii, czy ruskiej bani.

SOBOTA

Zapewne lubisz odwiedzać 
ciekawe miejsca i dowiady-
wać się nowych rzeczy – po 
solidnym śniadaniu odwiedź 
Skit Świętych Antoniego 

i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach, 
położony na rzece Narew. Wycisz się w at-
mosferze pustelni. 
Dalsza trasa będzie obfitowała w przepięk-
ne widoki. Zobaczysz drewniane, zabytkowe 
cerkwie i nowoczesny sobór, a także małą 
cerkiew z cudownym źródełkiem  - Krynocz-
ka w Puszczy Białowieskiej.  
Jeśli chcesz poznawać region „inaczej”,  pole-
camy questowe trasy. W rymowanych wier-
szykach znajdziesz ciekawostki, opowieści 
i legendy. Na końcu każdej trasy czeka… 
skarb! 
Wieczorem posłuchaj lokalnej muzyki i śpie-
wów przy ognisku.

HOTEL BIAŁOWIESKI
ul. Waszkiewicza 218 B 
Białowieża
+48 85 681 20 22
www.hotel.bialowieza.pl

BOJARSKI GOŚCINIEC
ul. Ogrodowa 28
Narewka
+48 606 232 528 
+48 606 264 022 
www.bojarskigosciniec.eu

ZAJAZD  „WROTA LASU”
ul. Piłsudskiego 14 
Hajnówka 
+48 85 876 72 34 
+48 697 13 32 93 
www.wrotalasu.pl 
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NIEDZIELA

Dzień wypoczynku, skupie-
nia i wędrówki. Poznaj miej-
sce o niesamowitym klima-
cie, które przyciąga, jak 
magnes i ma niesamowitą 

moc. Święta Góra Grabarka gromadzi nie 
tylko prawosławnych, odwiedzają ją także 
ci, którzy chcą napawać się klimatem spo-
koju, mistycyzmu w otoczeniu niepowta-
rzalnego krajobrazu.
Ten dzień możesz również rozpocząć spo-
kojnie, ale aktywnie, na rowerze lub w ka-
jaku. Spotkaj gościnnych mieszkańców i po-
rozmawiaj z nimi. Usłyszysz śpiewną mowę 
i opowieści o życiu na podlaskiej wsi.   
Jako pamiątkę z podróży zabierz ze sobą 
smaki i aromaty Puszczy, zamknięte 
w miodach, konfiturach, hajnowskich se-
rach, chlebie, białowieskich przyprawach.   
Tak spędzony weekend przyniesie Ci we-
wnętrzny spokój na długi czas.

KRAINA 
OTWARTYCH 

OKIENNIC

51KM

NAREW

43KM

SKIT ŚWIĘTYCH 
ANTONIEGO 

I TEODOZJUSZA 
PIECZERSKICH 

W ODRYNKACH

52KM

HAJNÓWKA

22KM

DUBICZE 
CERKIEWNE

33KM
ŚWIĘTA 
GÓRA 

GRABARKA

80KM

NAREWKA
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BIAŁOWIEŻA

STOWARZYSZENIE 
AGROTURYSTYCZNE 
„ŻUBR”
Zabłotczyzna 12
+48 607 319 760
www.agrobialowieza.pl

STOWARZYSZENIE 
AGROTURYSTYCZNE 
„PUSZCZA 
BIAŁOWIESKA”
ul. Mickiewicza 50 
Narewka
+48 85 685 82 15 
www.agrokwatera.eu

ZAJAZD U JANA
ul. Główna 52 
Dubicze Cerkiewne 
+48 692 888 852 
+48 501 294 562

BABUSHKA BISTRO 
ul. 3 Maja 59k 
Hajnówka
+48 535 007 127
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BIAŁOWIEŻA

ZWOLNIJ W BIAŁOWIEŻY

W SERCU 
PUSZCZY  

Zielone serce bije swoim rytmem. Wsłuchaj się 
w nie i poczuj naturalny rytm. Tak właśnie działa Puszcza 
Białowieska – obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Kto tu przyjeżdża, zostawia część siebie. Będzie po nią 
wracać już zawsze, z tęsknoty do zielonych lasów, łąk i pól 
pociętych dolinami meandrujących rzek.



POKOJE GOŚCINNE 
BIAŁOWIESKIEGO PARKU 
NARODOWEGO 
ul. Park Pałacowy 11 
Białowieża
+48 85 682 97 29
www.bpn.com.pl

APARTAMENTY GOŚCINNE 
KRESY 
Pogorzelce 19
+48 85 681 26 66 
+48 694 518 114
www.galeriakresy.pl

DWÓR WEJMUTKA
ul. Kolejowa 1a 
Białowieża 
+48 85 681 21 17 
+48 698 404 944
www.wejmutka.pl

PIĄTEK

Weekend rozpocznij nie-
spiesznie, delektując się 
pięknem otaczającej 
przyrody. W czasie spa-
ceru Szlakiem Dębów 

Królewskich i Książąt Litewskich na 
uroczysku Stara Białowieża, przytul 
się do potężnych dębów i weź od nich 
siłę. Prastare drzewa szumią pasjonu-
jącą opowieść o historii Puszczy.... 
Wieczorem skosztuj specjałów kuchni 
polskiej, białoruskiej, ukraińskiej czy 
rosyjskiej i przygotuj się na jutrzejszy, 
pełen wrażeń dzień. 

SOBOTA

Czeka Cię wyjątkowy czas 
poznawania Puszczy. Ła-
skawie wpuści Cię na swo-
je terytorium, pod warun-
kiem, że będziesz sza- 

nować wszystko, co napotkasz. Zacznij 
od  Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Bia-
łowieskiego Parku Narodowego. Poznaj 
przyrodę i historię Puszczy. Zaraz potem 
zetknij się z nią osobiście. Piechotą, ro-
werem lub bryczką wybierz się do serca 
Białowieskiego Parku Narodowego - Ob-
rębu Ochronnego Rezerwat. Tylko spa-
cer z przewodnikiem pozwoli Ci wejść 
w głąb Puszczy i zobaczyć, jak radzi sobie 
natura bez ingerencji człowieka.   
Po wyprawie pełnej wrażeń, wybierz się 
na zupę opieńkową lub soljankę, pierogi 
czy babkę ziemniaczaną. Nie zapomnij 
o deserze - pysznym hajnowskim mar-
cinku. 
Jeżeli masz siłę w rękach, wybierz się 
na przejażdżkę po Puszczy białowieski-
mi drezynami. Wieczorem odetchnij w 
hotelowym basenie lub spa, gościnnym 
ogrodzie lub wybierz się na spokojny 
spacer po okolicy. 
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STOCZEK 1929
ul. Waszkiewicza 74 
Białowieża
+48 85 730 32 09 
+48 601 588 828
www.stoczek1929.pl

RESTAURACJA CARSKA 
Stacja Towarowa 4 
Białowieża
+48 602 243 228 
+48 85 681 21 19
www.carska.pl

POLANA ŻUBRA 
Pogorzelce 47A
Białowieża
+48 607 531 995 
+48 723 044 614 
www.polanazubra.pl

SZLAK DĘBÓW KRÓLEWSKICH 
I KSIĄŻĄT LITEWSKICH

8KM

MUZEUM 
PRZYRODNICZO-LEŚNE 
BIAŁOWIESKIEGO PARKU 
NARODOWEGO

ŻEBRA ŻUBRA

3KM
REZERWAT 

POKAZOWY 
ŻUBRÓW

7KM

MIEJSCE 
MOCY

7KM PRZEJŚCIE GRANICZNE 
BIAŁOWIEŻA - PIEREROW

7KM
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BIAŁOWIEŻA

NIEDZIELA

Aktywny poranek? Czeka na 
Ciebie nordic walking. Leśna 
sceneria pozwoli odetchnąć 
pełną piersią i załagodzić 
stres. Może zdejmiesz buty 

i poczujesz stopami leśną ścieżkę? Wolisz 
biegać? Nie ma lepszego i zdrowszego miej-
sca dla biegaczy. Nie udało Ci się zobaczyć 
żubra? Nic straconego, spotkasz go z pew-
nością w Rezerwacie Pokazowym.
Region szczodrze obdarzony przez natu-
rę sprzyja różnym aktywnościom - prze-
chadzki ścieżkami Żebra Żubra, czy do 
Miejsca Mocy, rowerowe eskapady zabio-
rą Cię nawet do białoruskiej części Pusz-
czy. 
Jeżeli jednak nie masz ochoty na aktyw-
ność, skuś się na wycieczkę przez Puszczę 
kolejką wąskotorową. Niezapomniana fraj-
da, cudne widoki i idealne ukoronowanie 
weekendu w Puszczy Białowieskiej. 
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KRÓLESTWO BIEBRZY

WSŁUCHAJ SIĘ 
W PRZYRODĘ

Być blisko natury, oznacza szanować ją i poznawać, otaczać 
się jej pięknem i korzystać z radością ze wszystkich uroków. 
Biebrzański Park Narodowy daje taką możliwość. Kipi 
życiem! Trzeba je poznać. Pochylić się nad światem roślin, 
leśnych organizmów, zwierząt. Czerpać pełnymi garściami 
z wodnych atrakcji, delektować się wspaniałą, lokalną 
kulturą, pielęgnowaną przez Biebrzańców. Magiczny 
weekend w takim miejscu pozostanie w sercu na zawsze. 

BIEBRZA



PIĄTEK

Relaks to nie tylko leżenie nad 
wodą. Weź udział w warszta-
tach „Zioła na wesoło”. Po-
znasz rośliny na urodę i prze-
ganianie depresji. Znajdziesz 

też radę na niesympatyczne skutki impre-
zowania i małżeńskie kłopoty. Zrobisz wła-
sne preparaty ziołowe, by zatrzymać te do-
znania na dłużej. Świat ziół będzie wielkim 
zaskoczeniem. Przekonasz się o tym wędru-
jąc z Biebrzańską Wiedźmą przez lasy i ba-
gna. Pod jej czujnym okiem nauczysz się je 
rozpoznawać i dowiesz się, jak wielką mają 
moc! A wszystko w scenerii „stodoły snów” 
– miejsca niezwykle magicznego. 
Później daj się porwać w niezwykłą po-
dróż. Biebrzańskie łąki i bagna to przygoda. 
Chcesz zobaczyć z bliska przeloty migrują-
cych ptaków? Potrafisz samodzielnie zebrać 
zioła? Czy chodzenie boso po lesie może być 
frajdą? Przekonaj się osobiście i następnego 
dnia wyrusz w teren. Koniec dnia uczcij po-
dziwianiem zachodu słońca nad rzeką i bie-
siadą przy ognisku lub wypłyń na wieczorną 
wyprawę na bobry. 

SOBOTA

Ten jeden raz wstań wcze-
śniej, bo czeka Cię niezwykła 
wyprawa - tropienie zwierząt 
lub podglądanie ptaków. Nie 
uwierzysz, jak wiele można 

zobaczyć i poczuć o świcie, gdy przyroda jest 
najbardziej aktywna! Przewodnik podpo-
wie, czym się różnią ślady od tropów, poka-
że, jak odróżniać płeć zwierząt, opowie 
o różnych, napotkanych gatunkach, żywej 
naturze, która będzie Cię bacznie obserwo-
wać podczas tej wyprawy. 
Jeżeli lubisz emocje, polecamy pójść z prze-
wodnikiem na bagna lub doły torfowe. 13 ki-
lometrów trasy przez leśne ścieżki i bagien-
ne tereny to kilka godzin adrenaliny i czystej 
radości z odkrywania magicznych zakątków. 
Lepiej weź ze sobą coś do jedzenia – zasłu-
żysz na przekąskę! Przewodnik poleci Ci, czy 
lepiej będzie założyć kalosze, czy wystarczą 
zwykłe, wygodne trampki. 
Po południu wybierz się na spływ kajakiem. 
Jest co podziwiać! Wieczorem możesz węd-
kować lub po prostu wsłuchać się w odgłosy 
zasypiającej Biebrzy. 

BARTLOWIZNA
ul. Nadbiebrzańska 32
Goniądz
+48 502 772 594
www.biebrza.com.pl

DOLINA BIEBRZY
Wroceń 44
Goniądz
+48 603 078 051
www.dolinabiebrzy.pl

ZAGRODA KUWASY
Woźnawieś 30A
+48 86 273 35 20
www.zagrodakuwasy.pl

ŁOSINEK
Dolistowo Stare 58
+48 601 072 417
www.agroturystykabiebrza.pl
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NIEDZIELA

Po sobotnich przygodach 
i emocjach, pora na relaks 
i odpoczynek. Warto ochło-
nąć i poukładać sobie w ser-
cu wszystko, co się wyda-

rzyło. Popłyń rejsem po Narwi do ujścia 
Biebrzy, witając poranne słońce. Odwiedź 
Twierdzę Osowiec, zajrzyj do muzeum 
w Biebrzańskim Parku Narodowym lub 
spotkaj się z Królem Biebrzy. To będzie 
miłe ukoronowanie weekendu. 

BIEBRZA24
ul. Polna 50
Sztabin
+48 603 225 100
+48 87 641 21 79
www.biebrza24.pl

WIZNA PORT
ul. Kombatantów 2
Wizna
+48 607 987 050
www.wiznaport.pl

MAMUCIA DOLINA
Szostaki 13
+48 606 650 386
www.mamuciadolina.pl

AGNIESZKA ZACH 
– BIEBRZAŃSKA WIEDŹMA
Licencjonowany Przewodnik 
+48 515 794 252
www.biebrzanskawiedzma.com.pl

SZTABIN
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GONIĄDZ

GÓRA 
STRĘKOWA

45KM

ŁOSINEK
Dolistowo Stare 58
+48 601 072 417
www.agroturystykabiebrza.pl
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SUWALSZCZYZNA

PÓŁNOCNA SUWALSZCZYZNA

SZLAKIEM 
NAJPIĘKNIEJSZYCH 
WIDOKÓW

Lubisz to, co jest najpiękniejsze? Odwiedź północną 
Suwalszczyznę, gdzie wszystko jest „naj”. Najpiękniejszy 
obszar, najbardziej zróżnicowany pod względem 
ukształtowania terenu. Ma najurokliwsze, malowniczo 
położone  jeziora.   Najcudowniejsze   widoki   i   najrozleglejsze 
lasy, którymi głęboko oddycha cały region. Spędzisz tu 
wyjątkowy weekend, a zimą poszalejesz na nartach! 



POKAMEDULSKI 
KLASZTOR W 
WIGRACH
Wigry 11
+48 87 566 24 99
www.wigry.org

FOLWARK HUTTA
Huta 7
+48 515 269 875
www.hutta.pl

HOTEL LOFT 1898
ul. Pułaskiego 24K 
Suwałki
+48 87 739 59 00 
www.hotelloft.pl

HOTEL LOGOS
ul. Kościuszki 120 
Suwałki
+48 87 566 69 00
www.logos-hotel.pl

PIĄTEK

Zostaw bagaże, zjedz lekki obiad i oddaj się przygodzie. Wsiądź w samochód, by 
dojechać do jeziora Szelment Wielki, gdzie znajdziesz ośrodek WOSiR. Czeka 
Cię wielka, wodna przygoda! Możesz skorzystać z nart wodnych, wakeboardu 
lub świetnie się bawić w parku linowym. A może wolisz kąpiel w jeziorze? Później 
pozwól sobie na zachwyt panoramą polodowcowego krajobrazu. Wejdź na punkt 

widokowy na Jesionowej Górze – nie pożałujesz.
Jeżeli kochasz konie, w pobliskim pensjonacie „Na wzgórzu” w Udrynie, możesz pojeździć 
konno. Po tak aktywnym czasie, podwieczorek w postaci regionalnego sękacza i mocnej kawy 
będzie spełnieniem marzeń. Jeżeli nadal Ci mało, możesz jeszcze spróbować zdobyć suwal-
ską Fudżijamę, czyli Cisową Górę. Koniecznie przyjedź tu zimą – czeka Cię szaleństwo na 
nartach!

SOBOTA

Zachwyci Cię Suwalski Parki Krajobrazowy. W miejscowości Szurpiły odwiedź ko-
niecznie Izbę Pamięci Jaćwieskiej, a zaraz potem wybierz się na wycieczkę rowero-
wą. Dojedziesz do miejsc, w których króluje archeologia. Czekają na Ciebie Góra 
Zamkowa, Kościelna i Cmentarna, otoczone czterema jeziorami. Uwierz, że poko-
nywanie rowerem tak oszałamiająco pięknych tras, będzie cudownym przeżyciem.

Przed Tobą długa droga, której część możesz pokonać na dwóch kółkach, a część samochodem. 
Zobaczysz między innymi punkt widokowy z panoramą na dolinę rzeki Czarnej, najgłębsze 
w Polsce jezioro Hańcza, rezerwaty przyrody, w których jazda to po prostu czysta przyjemność 
(zapach lasu i błogi spokój!), osadę Stara Hańcza (zachwycą Cię ruiny starego dworu). Prze-
jedziesz przez malowniczą wieś Bolcie, a w miejscowości Wiżajny zakosztujesz doskonałego, 
regionalnego sera podpuszczkowego i innych lokalnych smaków. 
Widoki na jeziora będą nagrodą za każdy przejechany kilometr. Wieczorem, po całym dniu 
wrażeń, zrelaksujesz się przy kolacji i skorzystasz z sauny w gospodarstwie agroturystycznym 
„Leśna Dolina” w Sidorach.
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
SOWA
Lipniak 3
+48 512 194 590
www.zazsowa.pl

RESTAURACJA POD JELONKIEM
ul. Sportowa 7
Jeleniewo
+48 87 568 30 21
www.podjelonkiem.pl

BAR NAD HAŃCZĄ
Błaskowizna 11

NIEDZIELA

Po śniadaniu znów wsiądź na rower, by pojechać do perły Suwalszczyzny. Wigry 
to malowniczy teren, a w Starym Folwarku znajdziesz Muzeum Wigierskiego 
Parku Narodowego. Możesz również wsiąść na żaglówkę lub kajak, by dopłynąć 
do wigierskiego półwyspu. Koniecznie odwiedź Pokamedulski Klasztor, w któ-
rym zatracisz się, podróżując szlakiem historii. 

Później czeka Cię niespodzianka – spływ kajakowy Czarną Hańczą. Siedząc w busie, w drodze 
powrotnej, wciąż będziesz czuć emocje. Jeszcze zanim wyjedziesz z Suwalszczyzny, zobacz po-
zostałości z imponującej XIX-wiecznej rezydencji rodu Paców. Tutaj czas się zatrzymał… Od-
poczniesz, spacerując i podziwiając neogotycką architekturę. 

POKAMEDULSKI 
KLASZTOR W WIGRACH

17KM

JESIONOWA 
GÓRA

15KM

WOSIR 
SZELMET

14KM

CISOWA 
GÓRA

17KM
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JEZIORO 
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JAĆWIESKIEJ 
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PUSZCZA KNYSZYŃSKA

BAR NAD HAŃCZĄ
Błaskowizna 11

PUSZCZA KNYSZYŃSKA

SZLAKIEM 
SMAKU, HISTORII 
I PRZYRODY

Puszcza Knyszyńska jest nieco zbyt skromna. Pozwoliła, 
aby jej siostry, czyli Puszcza Białowieska i Augustowska 
przyciągały uwagę. Tymczasem ona sama zachwyca! 
To tu pachnie dziką przyrodą, historią i czasem, który 
płynie zdecydowanie wolniej niż gdzie indziej. Wystarczy 
przekroczyć próg lasów sosnowo-świerkowych, by 
poczuć spokój. W tym regionie ludzie wciąż stoją na 
straży tradycji, natury i pamięci o dawnych wiekach. 



PIĄTEK

Niech to będzie spokojny i godny począ-
tek weekendu. Przyjedź do uroczego 
miasteczka Supraśl. Przywita Cię piękna 
architektura i atmosfera życzliwości. Su-
praśl tchnie spokojem i równocześnie 

kipi od zabytków, bogatej tradycji i pięknej przyrody. To 
jednak nie wszystko – jest miejscowością uzdrowisko-
wą. Zanim rozpoczniesz zwiedzanie, odetchnij. Zjedz 
kolację, przygotowaną z lokalnych składników. Później 
wybierz się na spacer bulwarami Wołkowa, by nastroić 
się na dobry sen. 

SOBOTA  
Po solidnym śniadaniu czeka Cię zwiedza-
nie Supraśla. To będzie świetna przygoda! 
Przed Tobą ciekawe muzea. Najpierw zaj-
rzyj do Muzeum Ikon i Monasteru, a póź-
niej odwiedź Muzeum Sztuki Drukarskiej 

i Papiernictwa. Pora na najpiękniejszą perłę Supraśla, 
czyli Pałac Buchholtzów. Imponujący i świetnie zadbany 
zabytek, powstały w latach 1892-1903. Uwagę przycią-
gają zewnętrzne detale i piękna fasada budynku. 
Zaraz potem można zbliżyć się w końcu do natury. Po-
lecamy wycieczkę do Silvarium – ogrodu leśnego w Po-
czopku. Mnóstwo tu malowniczych mostków, drew-
nianych chatek i rzeźb, ale przede wszystkim – zieleni! 
W drodze powrotnej koniecznie zatrzymaj się na obiad. 
Babka i kiszka ziemniaczana będą na pewno smakować. 
Nic dziwnego, że właśnie tutaj co roku, na przełomie 
maja i czerwca, odbywają się Mistrzostwa Świata w Pie-
czeniu Kiszki i Babki Ziemniaczanej. 
Popołudnie spędź spacerując po lasach Puszczy Kny-
szyńskiej. To idealne miejsce na nordic walking lub 
bieganie. Warto zostać tutaj po zmroku – skorzystaj 
z oferty przygotowanej przez Szwędaczki Supraskie. 
Spotkanie z przewodnikiem i jego pomocnikami będzie 
niezapomnianym przeżyciem, zwłaszcza spacerując 
z pochodniami w rękach. Piękna tradycja, w trakcie któ-
rej mistyczny klimat rozbudzi zmysły. 
Jeżeli jesteś miłośnikiem kultury, w Supraślu możesz 
również odwiedzić Teatr Wierszalin. 

HOTEL KNIEJA
Aleja 
Niepodległości 6 
Supraśl
+48 85 710 83 94 
+48 501 416 648
www.hotelknieja.pl

BOHEMA
Pl. Kościuszki 1
Supraśl
+48 85 743 15 69
www.bohema-
suprasl.com.pl

HOTEL SUPRAŚL
ul. Białostocka 19
Supraśl 
+48 85 717 20 00
www.hotelsuprasl.
com

STANICA 
KRESOWA
Poczopek 9 
+48 601 067 316
www.stanica- 
kresowa.pl

BOROWINOWY 
ZDRÓJ
ul. Zielona 3 
Supraśl
+48 85 718 30 25 
+48 660 509 590
www.borowinowy- 
zdroj.pl
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NIEDZIELA

To dobry dzień na wizytę w Kruszynia-
nach. Kierując się na Kruszyniany uwa-
żaj, by nie zgubić się na rondzie w Kryn-
kach i zjechać w odpowiednią, jedną z 12 
dróg. 

W Kruszynianach zobaczysz piękny, zabytkowy me-
czet, a przewodnik opowie Ci o tajemnicach i historiach 
regionu. Później znajdź chwilę na posiłek w regionalnej 
restauracji. Jeżeli kochasz jedzenie, możesz skorzystać 
z warsztatów kuchni tatarskiej. 
A może wolisz konno pokonywać malownicze szlaki 
Wzgórz Sokólskich, Puszczy Knyszyńskiej i Pagórków 
Nadświsłockich? Wszystko zależy od Ciebie!

TEATR WIERSZALIN

MUZEUM IKON W SUPRAŚLU

MONASTER ZWIASTOWANIA 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY 

I ŚW. JANA TEOLOGA W SUPRAŚLU

MUZEUM SZTUKI 
DRUKARSKIEJ I PAPIERNICTWA

PAŁAC BUCHHOLTZÓW

BULWARY WIKTORA WOŁKOWA

SILVARIUM 
W POCZOPKU 

24KM

MECZET 
W KRUSZYNIANACH 

43KM

22MIN. 

40MIN. 

 1,15H  

 2,1H  SUPRAŚL

TATARSKA JURTA
Kruszyniany 58
+48 85 749 40 52
+48 606 603 760
www.kruszyniany.pl

BAR JARZĘBINKA
ul. 3 Maja 22, Supraśl

PRZYSMAKI 
TATARSKIE
ul. Cieliczańska 1 
Supraśl
+48 517 635 544
www.przysmaki- 
tatarskie.pl

SPIŻARNIA SMAKÓW
ul. 3 Maja, Supraśl
+48 512 676 868

ŁUKASZÓWKA
ul. Nowy Świat 2, Supraśl 
+48 85 718 37 08
www.lukaszowka.pl

MECZET 
W KRUSZYNIANACH
Dżemil Gembicki
Przewodnik Meczetu
+48 502 543 871
www.kruszyniany.com.pl
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AUGUSTÓW

AUGUSTÓW

WODNA 
PRZYGODA

Tu cywilizacja styka się z dziewiczą przyrodą. Wystarczy 
przekroczyć próg Augustowa, żeby dać się wciągnąć 
w wir przygody. Wejść w przestrzeń malowniczego 
miasta, a zaraz potem w bezkres cichej, zielonej puszczy. 
Przed Tobą dni wypełnione po brzegi frajdą, śmiechem 
i adrenaliną. Bądź gotów na wszelkie ekstremalne 
wyzwania. Wzywa Cię wodna przygoda! 



PIĄTEK

Jesteś już w Augustowie? Poczuj się, jak 
u siebie. To piękne, malownicze miasto po-
zwoli Ci wypocząć i przywita Cię uśmie-
chem. Najpierw odetchnij pełną piersią. 
Zrelaksuj się w hotelu, poddaj się zabie-

gom spa. Przygotuj się na jutrzejsze wodne szaleństwo. 

SOBOTA

Nie zapomnij zjeść śniadania, bo zaraz po-
tem wciągnie Cię wodne szaleństwo. Ile tu 
się dzieje! Zacznij od nart wodnych. Jeżeli 
to twój pierwszy raz, musisz wiedzieć, że 
ten sport wymaga sprawności fizycznej, ale 

w zamian za to daje niesamowitą radość. Nad pięknym je-
ziorem Necko stracisz głowę dla szalonej przejażdżki. Je-
żeli wolisz, możesz żeglować lub po prostu leżeć na plaży.
Po ekstremalnych doznaniach, dobrze jest się wyciszyć. 
Wsiądź na kajak, czeka Cię wyprawa na… Białoruś. Wy-
obrażasz sobie bezwizową odprawę paszportowo-celną 
w kajaku? To dopiero przygoda! To jedyne takie przejście 
graniczne na Kanale Augustowskim. Sam Kanał także 
zrobi na Tobie wrażenie. Duma budownictwa wodnego 
z pierwszej połowy XIX wieku.
Na spływ nie zapomnij wziąć prowiantu. Po tylu przygo-
dach należy Ci się posiłek.

NIEDZIELA

Augustów aż kipi od atrakcji. Co wybie-
rzesz? Narty wodne, kajaki, rowery, wind-
surfing, jazdę konną, spacery po zielonej 
Puszczy, a może wędkowanie? Piaszczy-
sta plaża i mieniąca się od słońca woda też 

będą wspaniałym wyborem. My polecamy relaksujący 
rejs Szlakiem Papieskim przez Kanał Augustowski. Bę-
dziesz uczestniczyć w śluzowaniu statku, ale przede 
wszystkim – odetchniesz, podziwiając niezwykłe plene-
ry. Spłynie na Ciebie spokój i beztroska tych terenów. To 
będzie wspaniałe zakończenie aktywnego weekendu. 

PRZEJŚCIE 
GRANICZNE 
RUDAWKA 
- LESNAJA

45KM

STUDZIENICZNA

7,5KM

WYCIĄG NART 
WODNYCH

ŚLUZA AUGUSTÓW

PLAŻA MIEJSKA 
W AUGUSTOWIE

   45MIN. 

10MIN. 
  

  2,15H 

  25MIN. 

AUGUSTÓW

SANATORIUM 
UZDROWISKOWE 
AUGUSTÓW
ul. Zdrojowa 3/5/7
Augustów
+48 87 643 28 71 
+48 606 795 542
www.sanatorium.
augustow.pl

NIEBO W GĘBIE
ul. Kasztanowa 1/3 
Augustów
+48 790 616 900

HOTEL WARSZAWA
ul. Zdrojowa 1
Augustów
+48 87 643 85 00
+48 607 294 243
www.hotelwarszawa.pl

VILLA SKOMANDA
ul. Konwaliowa 2
Augustów
+48 87 644 35 70
+48 605 153 375 
www.villaskomanda.pl

MARINA BORKI 
AUGUSTÓW
ul. Nadrzeczna 147
Augustów
+48 885 023 632 
www.marinaborki.pl

KAKTUSIK
ul. 29-Listopada 2 
Augustów
+48 697 720 033
www.kaktusik.augustow.pl

SIRVIS APARTAMENTY
Mołowiste 22
+48 668 194 321 
+48 510 990 100
www.sirvis.pl

OGRÓDEK  
POD JABŁONIAMI
ul. Rybacka 3 
Augustów
+48 516 025 606
+48 516 025 660
www.podjabloniami.pl
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TYKOCIN

TYKOCIN I RZEKA NAREW

MIESZANKA 
KULTUR

W Tykocinie, mieście położonym nad rzeką Narew, 
poczujesz prawdziwy klimat historii. Odnajdziesz go 
wszędzie – w zabytkach, uliczkach, budynkach. Poczujesz, 
jak malownicze miasteczko wciąż hołduje dawnym, 
żydowskim tradycjom. Zauważysz ciekawą przestrzeń 
architektoniczną miasta z piękną synagogą. Tykocin 
oczaruje Cię spokojem i ugości z honorami.



ZAMEK W TYKOCINIE
ul. Puchalskiego 3
Tykocin
+48 85 718 73 72
www.zamekwtykocinie.pl

EUROPEJSKA WIEŚ BOCIANIA 
– DWÓR PENTOWO
Kolonia Kaczorowo 39
+48 505 929 925
www.pentowo.pl

KIERMUSY DWOREK NAD 
ŁĄKAMI
Kiermusy 12
+48 85 718 74 44
www.kiermusy.com.pl

PIĄTEK

Zacznij ten weekend po królewsku! Przyjedź na słynny zamek w Tykocinie. Bu-
dowla została zrekonstruowana na fundamentach XVI-wiecznego zamku kró-
lewskiego Wielkiego Księcia Litwy i równocześnie Króla Polski, czyli Zygmunta 
Augusta. Zwiedzanie zostaw sobie na jutro, a dzisiaj uracz się wyborną kolacją 
w Restauracji Zamkowej. 

SOBOTA

Czas na zwiedzanie Tykocina, miasteczka w którym znajdziesz jedną z najstar-
szych synagog w Polsce. Żydowskie tradycje widać tu na każdym kroku! Masz 
szansę nie tylko podziwiać architekturę, ale również zakosztować potraw ży-
dowskich w lokalnych restauracjach. Warto również odwiedzić plac Czarniec-
kiego, kościół św. Trójcy i oczywiście zamek. Klimat wielokulturowego Tykocina 

na pewno zapadnie w serce. 
Później przyjdzie czas na zwiedzanie okolicy z innej perspektywy - rejs po rzece Narew. Prze-
wodnik opowie Ci o dziejach Tykocina, a Ty będziesz podziwiać wspaniałe widoki. Obserwuj, jak 
wiele dzieje się na rzece, przypatruj się ptactwu. 
Po obiedzie czas na aktywność: wsiądź na rower! Wybierz się na przejażdżkę wybranym szla-
kiem rowerowym. Jeżeli zdecydujesz się na Green Velo, dojedziesz do Góry Strękowej, z której 
rozciąga się naprawdę niesamowity widok na dolinę Narwi. Na drogę powrotną wybierz Podla-
ski Szlak Bociani. Podczas przejażdżki masz szansę podejrzeć mieszkańców gniazd w czasie ich 
codziennych zajęć. Nie przegap również Europejskiej Wsi Bocianiej w Pentowie – ten stuletni 
dwór szlachecki to prawdziwa perła regionu i ostoja okolicznych bocianów!
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VILLA REGENT
ul. Sokołowska 3
Tykocin
+48 85 718 74 76
+48 502 332 886
www.villaregent.eu

ALUMNAT RESTAURACJA 
I NOCLEGI
ul. Poświętna 1
Tykocin
+48 85 718 16 49
+48 606 431 813
www.alumnat.eu

RESTAURACJA TEJSZA
ul. Kozia 2
Tykocin
+48 85 718 77 50
+48 728 374 728
www.tejsza.eu

NIEDZIELA

Po śniadaniu odwiedź 
Kiermusy, które za-
chwycą Cię malowni-
czością i gościnnością. 
To tutaj zakosztujesz 

doskonałego jadła w Karczmie Rzym, 
delektując się kuchnią sarmacką i pod-
laską. Spacer nad brzegiem Narwi bę-
dzie wstępem do dalszych atrakcji. Od-
wiedzisz pierwszą w Polsce prywatną 
Ostoyę Żubra i zwiedzisz Muzeum 
Oręża Polskiego, w którym na własne 
oczy zobaczysz dawne narzędzia tor-
tur i egzekucji. Kiermusy to także oka-
zja do rozrywki. Może wybierzesz się 
na spływ kajakowy? Albo zorganizu-
jesz piknik w uroczych, podlaskich ple-
nerach? Jeżeli kochasz historię, nie 
możesz pominąć szkoły rycerskiej 
„Ogniem i mieczem”. Spotkaj się z kasz-
telanem, naucz się władać szablą i prze-
praw się przez zamkową fosę! 
Po zwiedzaniu tak niezwykłego miej-
sca, jeżeli trafisz akurat na pierwszą 
niedzielę miesiąca, odwiedź koniecz-
nie Jarmark Staroci. Idealny weekend, 
pełen wrażeń i okazji do relaksu. Tutaj 
trzeba wrócić!

KŁADKA 
NAD NARWIĄ 

WANIEWO-ŚLIWNO

20KM

KIERMUSY 
DWOREK NAD ŁĄKAMI

4,5KM

EUROPEJSKA 
WIEŚ BOCIANIA 

W PENTOWIE

2,7KM

ZAMEK 
W TYKOCINIE

0,8KM

WIELKA SYNAGOGA

KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY
19MIN.  

 
 2

M
IN

. 5MIN.
 6MIN.  

 50MIN. 

 
 3

M
IN

.

  10MIN.
  15MIN. TYKOCIN
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