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Podlasie – zielono mi!   4 dni 
 

Warszawa, Strękowa Góra, Tykocin, Osowiec, Dobarz, Biebrzański Park Narodowy, Supraśl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Program wycieczki 
 
 

 

1 dzień Warszawa / Strękowa Góra / Tykocin  
Spotkanie z pilotem w Warszawie. Przejazd w kierunku Tykocina, bramy do 
Podlasia. Pierwszym punktem naszego programu będzie postój na Strękowej 
Górze, niewielkim wzniesieniu, skąd roztacza się widok na dolinę Narwi, aż do 
połączenia z Biebrzą. Po krótkim przystanku w miejscu, gdzie można również 
zobaczyć ruiny dawnych umocnień przejedziemy dalej do Tykocina. Jeśli będzie 
taka możliwość lunch zjemy w Karczmie Rzym w Dworku Nad Łąkami, ostoi 
tradycji szlacheckiej (alternatywnie restauracja w Tykocinie). Po lunchu 
rozpoczniemy zwiedzanie Tykocina, najchętniej piechotą bo taki sposób pozwoli nam 
wczuć się w klimat miejsca. Tykocin to niewielkie miasteczko, acz z bardzo bogatą i 
ciekawą historią. Oprócz późnobarokowych zabytków, takich jak Kościół Trójcy 
Przenajświętszej, którego fasada jest wizytówką miejsca, zobaczymy również 
zamek królewski, pięknie odrestaurowany oraz Wielką Synagogę, która obecnie 
pełni funkcję Muzeum Kultury Żydowskiej. O historii Tykocina opowie nam 
doświadczony lokalny przewodnik. Tykocin to miejsce nie tylko ciekawe historycznie, 
ale też pięknie położone, na lewym brzegu Narwii, w regionie bogatym w faunę i 
florę, które przez kolejne dwa dni będziemy oglądać. Kolacja i nocleg w Tykocinie. 



2 dzień   Tykocin / Osowiec / Dobarz / Biebrzański Park Narodowy  
Po śniadaniu ok. 8:00 przejazd do Osowca i zwiedzanie twierdzy, uznanej za jedną 
z najnowocześniejszych twierdz świata. Twierdza, której budowa rozpoczęła się w 
1873 r. miała bronić linii kolejowej Białystok-Królewiec i nigdy nie została zdobyta. 
Dziś to nadal obiekt wojskowy więc 
wejście dostępne jest tylko za 
okazaniem dowodu tożsamości. W 
Osowcu znajduje się również 
główna siedziba Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, którą można 
odwiedzić, aby nabyć unikalne 
pamiątki czy materiały o parku i jego 
przyrodzie. Po zwiedzaniu, które 
zajmie ok. 2 godzin, przejazd do 
Dworu Dobarz na Carskiej Drodze, 
gdzie zjemy lunch (alternatywnie 
inna restauracja z kuchnią 
regionalną, np. Dwór Bartla). „Carska droga“, zwana często również Łosiostradą 
położona jest w południowo-zachodniej części Biebrzańskiego Parku Narodowego, w 
tzw. basenie południowym. Trasa biegnie przez unikalne biebrzańskie bagna, tędy 
przechodzi również Podlaski Szlak Bociani. Popołudniem wyruszymy na 
zwiedzanie tej części parku. Przydadzą się kalosze, odpowiednie ubranie i sokole 
oko, by wypatrywać przykładów unikalnej fauny i flory tej części parku. Na szczęście 
doświadczony przewodnik nam w tym pomoże. Zajrzymy do wsi Budy, gdzie 
mieszka pan Krzysztof Kawenczyński, zwany Królem Biebrzy. Posiada on unikalną 
kolekcję starodruków i pamiątek z nadbiebrzańskich wsi. Wybierzemy się również na 
spacer Długą Luką, jedną z licznych kładek edukacyjnych. W jej regionie gniazduje 
wodniczka, podróżniczka i bekasika. Dzień zakończymy kolacją we Dworze Dobarz 
lub innej regionalnej restauracji. Nocleg w okolicach wsi Dobarz lub Goniądza. 
 
 

 
3 dzień  Biebrzański Park Narodowy / 
Supraśl 
Dzisiejszy dzień poświęcimy w całości na 
eksplorację Biebrzańskiego Parku 
Narodowego z lokalnym przewodnikiem. 
Biebrzański Park Narodowy to 
największy w Polsce park narodowy, ostoja 
wielu unikalnych gatunków fauny i flory. 
Pozornie dolina Biebrzy to głównie łąki i 
torfowiska, ale znajomość terenu przez 
lokalnego przewodnika pozwoli nam 

spojrzeć głębiej i doświadczyć niezwykłości 
tego zakątka Polski, poznać zwyczaje króla bagiennych torfowisk czyli łosia, 
poszukać wilczej stołówki czy odwiedzić bobra. Podlasie to również niezwykle 
ciekawy etnograficznie region Polski, gdzie cały czas spotkać można szeptuchy i 
gdzie tworzy się motanki – lalki opiekuńcze. Brzmi groźnie? Dlatego wiedźmy lepiej 
mieć po swojej stronie. W Kuleszach odwiedzimy jedną z nich. Pani Agnieszka Zach, 
znana również jako Biebrzańska Wiedźma zabierze nas w podróż przez biebrzańskie 



łąki i bagna w poszukiwaniu najciekawszych ziół. Na zielarskie warsztaty u Wiedźmy 
poświęcimy ok. 2 godzin by ruszyć później do wschodniej części parku, poznać 
historię niewielkich wsi – Kopytkowa, Jasionowa i Dębowa. Kolację zjemy w 
Dolistowie Starym u najlepszego lokalnego szefa kuchni, w urokliwym Łosinku. Na 
nocleg przejedziemy do Supraśla. 
 

 
4 dzień Supraśl / Powrót 
do Warszawy  
Zwiedzanie Supraśla – 
znanej lokalnie 

miejscowości 
uzdrowiskowej, urokliwie 
położonej nad rzeką o tej 
samej nazwie, wśród lasów 
Puszczy Knyszyńskiej. 
Bogata tradycja, ciekawa 
kultura i piękna przyroda to 
wizytówki tego miejsca, 
podobnie jak znane w całej 
Polsce Muzeum Ikon. 
Muzeum znajduje się w 
pobazyliańskim zespole 

klasztornym Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i jest unikatowym 
interaktywnym muzeum sztuki sakralnej prawosławia. W miasteczku zobaczymy 
również kościół ewangelicko-augsburski, Pałac Buchholtzów, gdzie mieści się 
obecnie muzeum plastyczne a także domy tkaczy, nadające niegdyś miasteczku 
przemysłowy klimat. Po lunchu w jednej z restauracji na rynku ruszymy z powrotem 
do Warszawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

20-23.08.2020 POD 8/20 2395 PLN 220 PLN  

10-13.09.2020 POD 9a/20 2395 PLN 220 PLN 

24-27.09.2020 POD 9b/20 2395 PLN 220 PLN 

 
Wycieczka realizowana dla minimum 8-os. 
 

Cena obejmuje:  
1. Przejazdy busem Warszawa – Tykocin – Biebrzański PN – Supraśl - 

Warszawa. 
2. Zakwaterowanie w hotelach *** lub lokalnych pensjonatach w pokojach 2-

os. z łazienką (2 osoby w pokoju).  
3. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie oraz do Parku 

Narodowego. 
4. Opiekę pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych przewodników w czasie 

zwiedzania. 
5. Warsztaty zielarskie. 
6. Posiłki na trasie (3 śniadania, 3 lunche, 3 kolacje). 
7. Ubezpieczenie NNW. 
8. Podatek VAT. 

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków i dodatkowych posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowcy. 
3. Zakupu pamiątek. 
4. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
5. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
6. Usług tragarzy w hotelach. 

 
 

 
 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 

 
 

..........................................................................................               .......................................................................................... 
DATA I CZYTELNY PODPIS PRACOWNIKA BIURA/AGENTA         DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


