
                                                                                   K. Orłowski, V. Wojeńska 

05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
Białowieża… 

 

Dzień 1 
14.00  wyjazd (okolice Warszawy) 

(*jeżeli udało by się wyjechać  ok . godz 12.30 proponuję postój po drodze  na zwiedzanie 

Grabarki  – prawosławna Cerkiew, Cudowne Źródełko, Góra Krzyży) 

Ok. 19.00 przyjazd   na  zakwaterowanie 

20.00   Obiadokolacja . Nocleg  

 

Dzień 2  
 Śniadanie,  

 Zwiedzanie Białowieskiego Parku Pałacowego.  

 Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego. (podział na dwa wejścia)  

Nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory  i fauny Puszczy Białowieskiej, wstęp 

na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym.  

 Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich. 

Przejażdżka Ciuchcią Traktorową  Białowieski Express który składa się z lokomotywy i 

zadaszanego wagonika. 
Trasa prowadzi przez Białowieżę i dwie okoliczne miejscowości: Podolany II i Podolany I. Jadąc ulicą 
gen. Waszkiewicza możemy zobaczyć zabytki i miejscową architekturę. Następnie przejeżdżamy koło 

hotelu Białowieski położonego w malowniczym miejscu, z którego rozciąga się widok na dolinę rzeki 

Narewka. Dalej trasa prowadzi do Białowieży Towarowej, gdzie znajduje się zabytkowy budynek stacji 
towarowej, w którym obecnie mieści się Restauracja Carska. Jadąc dalej zwiedzamy miejscowość 

Podolany II i Podolany I. Po zwiedzeniu miejscowości Podolany I wjeżdżamy do Puszczy, gdzie podziwiać 

możemy jej różnorodność. Po drodze mijamy zabytkowe budynki Nadleśnictwa Białowieża, w których 

mieści się Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Zmierzając dalej dojeżdżamy do osady robotniczej 
Grudki (dawniej: Gródek). Stąd już tylko 2 km do granicy z Białorusią. Z miejscowości Grudek wracamy 

do Białowieży, do miejsca startu wycieczki. Całkowity przejazd trwa około 1 godziny i 30 minut.„ 

Wieczorem Integracja - Kolacja  biesiadna przy muzyce mechanicznej.(szczegółowa oferta 

uzależniona od wyboru miejsca zakwaterowania)  

 

Dzień 3  
 Śniadanie, wykwaterowanie.  

 Spotkanie z przewodnikiem. 

Ok. 9.30-13.00  Spacer Kładką ,,Żebra Żubra”-spacer jedną z najstarszych ścieżek w Polsce oraz wizyta w  

rezerwacie Żubrów 

 Wyjazd w drogę powrotną  

Ok. 14.30  postój w Drohiczynie  na obiad  w restauracji regionalnej ( kuchnia Podlaska) oraz  wejście na 

punkt widokowy” Góra Zamkowa” – widok na przepiękne Zakole Bugu 

Ok. 16.30 Wyjazd 

Ok. 20.00-21.00 Powrót  

 

 

 



W CENIE : 
-Przejazd komfortowym autokarem z barkiem i WC, 

-Zakwaterowanie  wg wybranej opcji 

-2x śniadania, 2 x (obiadokolacja)  - w tym jedna wzbogacona o integrację  

-1x obiad w drodze powrotnej (kuchnia regionalna) 

-Usługa pilota oraz przewodników miejscowych 

-Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem   

-Ubezpieczenie  NNW 

-Zakwaterowanie, 2 noce, pokoje z łazienkami:  

 

Opcje zakwaterowania:  

 

Uroczy  i klimatyczny Gościniec  położony w Narewce  
Obiekt położony jest na obrzeżach Białowieskiego Parku Narodowego. Oferuje on zakwaterowanie  

w spokojnej okolicy. Pokoje są jasne i utrzymane w stonowanych kolorach. Każdy z nich dysponuje 

telewizorem i łazienką z prysznicem. Przykładowe menu na biesiadę przy grillu. Muzyka- z naszej strony 

możemy udostępnić nagłośnienie, natomiast samą muzykę powinien puszczać zawodowy DJ (dodatkowy 

koszt) lub osoba wyznaczona od Państwa. 

-kolacja grill: bigos myśliwski, karkówka / kurczak, kiełbasa /kaszanka, boczek, warzywa z grilla, 

ziemniaki pieczone. Swojska deska: wędliny, kiełbasy, boczek, słonina, smalec, ogórki kiszone, sałatka  

ze świeżych warzyw; dodatki: ketchup, musztarda, dip czosnkowy; pieczywo. 

Cena: 700 zł/os min. 40 os płacących 

 
Dworek  -  pensjonat położony w Białowieży 
Położony w spokojnej i zielonej okolicy na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, w centrum miejscowości 

Białowieża. Kompleks oferuje przytulne pokoje z łazienką, które zostały ozdobione drewnianymi 

elementami. 

Wieczorna  Biesiada to obiadokolacja w restauracji  + dodatkowe menu przy ognisku (zupa mięsna 

soljanka, bigos myśliwski, kiełbaski ogniskowe, herbata lub zamiast bigosu babka ziemniaczana z sosem 

opieńkowym). Możemy  zaproponować też  zespół regionalny . 

Koszt dodatkowy  wynosi ok.400 zł za 3 godz 

Cena: 550 zł/os min. 40 os płacących 

 
Kameralny pensjonat położony w Białowieży 
Pensjonat  położony jest w Białowieży. Oferuje  on bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.  

Na miejscu znajduje się również restauracja. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor z dostępem do 

kanałów telewizji satelitarnej. W każdym z nich znajduje się także stół i czajnik elektryczny. Pokoje 

dysponują łazienką i tarasem. Do dyspozycji w całym obiekcie: 17 pok. 2 os, 1 pok. 4 os, 1 pok. 3 os (41 

miejsc).  

W przypadku integracji  poza  zwykłą obiadokolacją ( zupa, drugie danie, napój)  obiekt proponuje  

integracje na zasadzie biesiady w Karczmie tj danie na ciepło np. babka ziemniaczana/pierogi oraz 

przystawki, sałatki, deski wędlin. + muzyka mechaniczna  (obsługa DJ dodatkowo płatna 500 zł) lub 

obsługa sprzętu we własnym zakresie przez grupę. 

Cena: 550 zł/os min. 40 os płacących 
 

Dwór -  ładny ** obiekt położony w Narewce. 
Słynie w okolicy z dobrej kuchni. Obiekt ten oferuje zakwaterowanie w klasycznie urządzonych pokojach  

z łazienką wyposażoną w prysznic. Obiekt położony jest na malowniczej działce, na której znajdziecie 

Państwo dużo zieleni, taras restauracyjny, wodospad, plac zabaw dla dzieci oraz altanę. Posiada stylową 

restaurację „Carska Komnata”, salę fitness i Spa oraz Muzeum Pszczelarstwa.  

W ofercie integracji obiadokolacja w restauracji (zupa, drugie danie, napój a potem od 20.00 do 23.00 

dodatkowa biesiada przy ognisku oraz muzyce mechanicznej). Przykładowe menu: kiełbaski, zupa 

gulaszowa, babka ziemniaczana, bigos, deska serów i wędlin, smalczyk, ogórek małosolny, napoje. 

Cena: 600 zł/os min. 40 os płacących  



 

 
Standardowy rozmiar naszych autokarów to 48 miejsc. 

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt  
z biurem w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa 

terminie). 

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11  

lub 0 22 716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl 

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. dieta 

bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym budżecie. 

 
 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 

 
Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi mieć ukończone 

18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego 

małoletniego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie podpisu przez 

przedstawiciela ustawowego małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym 

oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, 

postanowieniami Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi 
przez Organizatora. Uczestnik imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio 

od Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki 

znajdują się także na stronie internetowej Organizatora www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat 

urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w 

portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 

20 dni przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do 
niezwłocznego poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację 

podwyższenia ceny. 

Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi 

odpowiedzialność za szkody spowodowane przez małoletniego. 

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez 

pełnomocnika, listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator 
ma prawo zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na 

rzecz Klienta. 

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które 
wyglądają następująco: 

- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 

- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 

- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu 

wycieczki, z której Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych  
w indywidualnym przypadku okaże się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami 

poniesionymi przez Organizatora, Organizator w terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu 

różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy lub na wskazany przez Klienta numer rachunku 
bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy turystycznej przekroczą wpłaconą przez 

Klienta zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części poniesionych przez Organizatora 

kosztów. 

 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://www.word.travel.pl/

