
 
 

 

Wycieczka rowerowa po Puszczy Białowieskiej 29.04-03.05.2017r. 

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa w Olsztynie zaprasza 

członków i sympatyków do udziału w 5-dniowej 

wycieczce rowerowej po Puszczy Białowieskiej 

na terenie Polski i po stronie Białorusi, 

planowanej w dniach 29.04-03.05.2017 roku. 

Celem wycieczki jest zwiedzenie na rowerze 

Puszczy Białowieskiej. 

 

Wysokość wpisowego 700 PLN członkowie W-MOIIB oraz 800 zł sympatycy. Wpisowe obejmuje: zezwolenie do przekroczenia 

granicy, 4 noclegi, 4 śniadania oraz opiekę przewodnicką na terenie Puszczy Białowieskiej (ok. 50 km dziennie). 

Koszty transportu grupowego osób i rowerów, z Olsztyna do Białowieży oraz powrót, w zależności od liczby uczestników ok. 300 

zł/osobę. 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 150 zł/osobę (konieczność wcześniejszej rezerwacji biletów wstępu). 

 

Zapisy na wycieczkę rowerową w terminie do dnia 17 lutego 2017r. Zgłoszenia na e-mail: osd@wam.piib.org.pl  wyraźnie opisując 

temat „Wycieczka rowerowa po Puszczy Białowieskiej” lub tel. (89) 527 27 34. W zgłoszeniu chęci udziału podajemy:  

imię i nazwisko, numer telefonu do uczestnika oraz adres email. 

 

Osoby zakwalifikowane otrzymają zwrotne powiadomione na podany email. Ilość miejsc jest ograniczona.  

O zakwalifikowaniu na wycieczkę decyduje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu 

wycieczki.  

 

Warunki udziału: posiadanie ważnego paszportu, dojazd do Białowieży grupowo autokarem (w tym samochód do transportu 

rowerów) (w zależności o liczby chętnych ok. 300 zł/osobę), ubranie stosowne do warunków pogodowych, własny rower, 

przygotowanie kondycyjnie siebie oraz techniczne roweru do wyprawy. Obiady i kolacje przygotowujemy we własnym zakresie. 

Uczestnik indywidualnie pokrywa koszty wstępu do zwiedzanych obiektów. Członkowie W-MOIIB są ubezpieczeni od NNW. 

Ubezpieczenie zdrowotne we własnym zakresie. Wskazana jazda w kasku na rowerze. 

 

Program wycieczki: 

29-04-2017r. Przejazd autokaru z Olsztyna do Białowieży. Zakwaterowanie w miejscu noclegu (pokoje wieloosobowe z łóżkami 

piętrowymi - warunki turystyczne) 

Zwiedzanie Białowieży - Zwiedzanie Muzeum Przyrody, Carska Polana, Aleja Dębów Królewskich  (dystans na rowerach 40 km), 

spotkanie integracyjne. Kolacja (we własnym zakresie). Nocleg w Białowieży. 

 

30-04-2017r. - Śniadanie. Przekraczamy granicę na rowerach. Wycieczka po Puszczy Białowieskiej po białoruskiej stronie. 

Rezydencja Dziadka Mroza, zakup pamiątek, obiad w Puszczy, Park zwierząt (ok. 50 km). Przejazd do przejścia granicznego  

i powrót do Białowieży. Kolacja (we własnym zakresie). Nocleg. 

 

01-05-2017r. - Śniadanie. Przekraczamy granicę na rowerach. Wycieczka po Puszczy Białowieskiej po białoruskiej stronie. 

Przejazd do Kamieniuk i możliwość zrobienia zakupów w sklepie (50 km). Przejazd do przejścia granicznego i powrót do 

Białowieży. Kolacja (we własnym zakresie). Nocleg. 

 

02-05-2017r. - Śniadanie. Przekraczamy granicę na rowerach. Wycieczka po Puszczy Białowieskiej po białoruskiej stronie  

(ok. 40 km). Przejazd do przejścia granicznego i powrót do Białowieży. Kolacja (we własnym zakresie). Nocleg. 

 

03-05-2017r. - Śniadanie. Carski Pociąg (ok. 20 km), Przejazd drezyną 30 min. (dla chętnych). Wyjazd autokarem z Białowieży do 

Olsztyna. 

 

Kalkulacja kosztów: 

- 4 x noclegi + śniadanie - 150 zł 

- przepustka na Białoruś - 90 zł 

- usługi przewodnickie – 100 zł 

- bilety wstępu – 150 zł 

- transport 700 km (w obie strony z transportem rowerów) – 310 zł 

 

Wstępny program szczegółowy: 

http://www.4r.olsztyn.pl/rajdy-i-wycieczki/345-wycieczka-rowerowa-po-puszczy-biaowieskiej-2904-03052017.html
http://www.4r.olsztyn.pl/rajdy-i-wycieczki/345-wycieczka-rowerowa-po-puszczy-biaowieskiej-2904-03052017.html


 
 

 

29-04-2017  (sobota) 

06:00 wyjazd autokaru z górnego parkingu Hali URANIA w Olsztynie do Białowieży 

11:00 
przyjazd na parking strzeżony w Białowieży, wyładunek rowerów, zakwaterowanie 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Waszkiewicza 6, posiłek we własnym zakresie 

13:00 
przejazd rowerami i zwiedzanie Białowieży z przewodnikiem (40 km)  

W trasie zwiedzanie: Krąg Mocy, Rezerwat Żubrów,  

18:00 Posiłek obiadokolacja we własnym zakresie 

19:00 czas wolny, spotkanie integracyjne 

30-04-2017  (niedziela) 

07:30 gimnastyka poranna – dla chętnych 

08:00 śniadanie 

09:00 wyjazd rowerami do Puszczy Białowieskiej po stronie Białorusi (40 km / 70 km) 

10:00 
zwiedzanie Puszczy Białowieskiej z przewodnikiem, po trasie Muzeum Przyrody i ZOO. 

Grupa 70 km - przyjazd do Kamieniuk, obiad zakup pamiątek, zwiedzanie stadniny koni 

17:00 przejazd rowerami i przejazd do granicy Białorusko-Polskiej 

18:00 Posiłek obiadokolacja we własnym zakresie 

19:00 czas wolny, spotkanie integracyjne 

01-05-2017 (poniedziałek) 

07:30 gimnastyka poranna – dla chętnych 

08:00 śniadanie 

09:00 wyjazd rowerami i przejazd ścieżką ekologiczną (ok. 45 km/ 80 km) 

10:00 
zwiedzanie Puszczy Białowieskiej z przewodnikiem, Muzeum Dziadka Mroza i Baby Jagi,  

obiad w restauracji „U Dziadka Mroza” 

17:00 przejazd rowerami i przejazd do granicy Białorusko-Polskiej i powrót do miejsca noclegu 

18:00 Posiłek obiadokolacja we własnym zakresie 

19:00 Czas wolny, spotkanie integracyjne 

02-05-2017 (wtorek) 

07:30 gimnastyka poranna – dla chętnych 

7:00 śniadanie 

8:00 

Zwiedzanie z przewodnikiem: Aleja Dębów Królewskich w Puszczy Białowieskiej, 

Muzeum Kolejnictwa m.in. Pociąg Carski, Cerkiew, Przejazd drezyną 30min., Muzeum 

Przyrody (ok. 30 km / 70 km) 

18:00 Posiłek obiadokolacja we własnym zakresie 

19:00 czas wolny, spotkanie integracyjne 

03-05-2017 (środa) 

12:00 załadunek rowerów do samochodu i wyjazd do Olsztyna, w trasie obiad 

19:00 przyjazd do Olsztyna i zakończenie wycieczki 

 



 
 

 

 


