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PRZED NAMI 

 
 

Ø   3 aktywne dni na rowerach, z dala od zgiełku miasta 
Ø   wspaniała przyroda Puszczy Knyszyńskiej 
Ø   rezerwaty przyrody, leśne jeziorka, dzikie zwierzęta 
Ø   wielokulturowe zabytki Podlasia – klasztor w Supraślu i meczet w Kruszynianach 
Ø   ognisko w Noc Świętojańską 
Ø   część szkoleniowa – przygotowanie do wyprawy rowerowej oraz podstawy orientacji w 

terenie 
 
 
 
O WYJEŹDZIE 

 
 
Puszcza Knyszyńska to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Choć nie tak sławna jak Puszcza 
Białowieska, jest do niej bardzo podobna, a spotkamy tu znacznie mniej turystów. Zwiedzając 
Puszczę Knyszyńską zobaczymy majestatyczne wiekowe drzewostany, a być może też uda 
nam się spotkać żubry. Towarzyszyć nam będzie zapach prawdziwego lasu, pohukiwania sów 
i klangor żurawi. Przemierzając na dwóch kółkach tutejsze szlaki nie raz miniemy leśne 
jeziorka i niewielkie rzeki, idealne do orzeźwiającej kąpieli w upalny dzień. Zobaczymy też 
malownicze podlaskie miejscowości takie jak Supraśl, Kruszyniany, Gródek, w których ślady 
wielokulturowości tych ziem widać na każdym kroku. 
 
Wyjazd pokrywa się z najdłuższymi dniami w roku. Będziemy obchodzić Noc Świętojańską w 
wyjątkowym miejscu – w prawdziwej puszczy i przy blasku ogniska, nieopodal Wzgórz 
Świętojańskich. W trakcie wyjazdu będziemy mieli też okazję poszerzyć wiedzę na temat 
przygotowań do wypraw rowerowych oraz nawigacji w terenie. 
 
Zaczynamy w piątek przed południem, a kończymy w niedzielę po południu. 
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PLAN WYJAZDU 

 
 
1 dzień: Supraśl i okolice 

Spotykamy się przed południem przy dworcu kolejowym w Białymstoku. Ruszamy w kierunku 
malowniczego miasteczka uzdrowiskowego Supraśl. Zwiedzimy tam XVI wieczny 
prawosławny monaster, zwany Ławrą Supraską, w którym zobaczymy odrestaurowaną 
murowaną cerkiew obronną oraz słynne ikony. W regionalnej karczmie zatrzymamy się na 
tradycyjne podlaskie potrawy. Późnym popołudniem dotrzemy do klimatycznego siedliska, 
gdzie zostaniemy na noc. Dystans ok. 40 km. 
 
2 dzień: W głąb Puszczy Knyszyńskiej 

Rano wyruszymy na leśne drogi, gdzie będziemy mieli okazję podziwiać wspaniałe 
drzewostany Puszczy Knyszyńskiej oraz jej bogactwo fauny i flory. Miniemy trzy 
puszczańskie rzeki – Sokołdę, Słoję i Nietupę, aby dostać się pod białoruską granicę do 
miejscowości Kruszyniany. To miejsce związane z polskimi Tatarami – zobaczymy tu 
zabytkowy drewniany meczet i mizar, czyli muzułmański cmentarz. W Kruszynianach czeka 
nas też prawdziwa kulinarna uczta i tatarskie jadło. Dalej skierujemy się z powrotem w 
kierunku Białegostoku, aby zatrzymać się w klimatycznej osadzie na skraju puszczy i 
rozpocząć Noc Świętojańską. Dystans ok. 80 km. 
 
3 dzień: Wzgórza Świętojańskie 

Zmierzymy się z tutejszymi „górami” – pamiątką po lodowcu sprzed 10 tys. lat. Najwyższa z 
nich – Kopna Góra – wznosi się aż 211 m n.p.m. i roztacza się z niej rozległy widok na 
puszczę. Po południu Traktem Napoleońskim wrócimy od Białegostoku, gdzie zakończymy 
wyjazd. Dystans ok. 40 km. 
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WAŻNE INFORMACJE 
 
 
•   Uczestnik powinien posiadać sprawny rower turystyczny (mtb, cross lub trekkingowy) z 

bagażnikiem, sakwami, oświetleniem, oponami przeznaczonymi do jazdy po różnej 
nawierzchni oraz zapasowymi dętkami (2 szt.). Zalecamy jazdę w kasku rowerowym. 

•   Istnieje możliwość zorganizowanego i płatnego dodatkowo przejazdu busem z Warszawy 
(w obie strony; z transportem roweru) w przypadku zgłoszenia się minimum 10 chętnych 
osób. Jeśli jesteś zainteresowana/y taką opcją transportu, poinformuj nas o tym w 
formularzu zgłoszeniowym w polu „dodatkowe informacje”.  
Wówczas spotykamy się w piątek, 22 czerwca o godzinie 7:00 przed kawiarnią „Południk 
Zero” przy ul. Wilczej 25, zaś powrót do Warszawy przewidziany jest w niedzielę, 24 
czerwca około godziny 22:00. 

 
 
 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA 
 
 
•   rower, bagażnik, sakwy, oświetlenie, zapasowe dętki 
•   śpiwór 
•   karimata lub mata do spania + folia NRC 
•   długie spodnie i krótkie spodenki oraz buty wygodne do jazdy rowerem 
•   polar/softshell 
•   kurtka przeciwdeszczowa z kapturem 
•   cienkie nakrycie głowy (chustka/buff) 
•   bielizna, koszulki „oddychające” 
•   ręcznik szybkoschnący, sandały lub klapki 
•   worki foliowe (wszystkie ubrania i śpiwór pakujemy najpierw w worki) 
•   latarka ze sprawnymi bateriami 
•   menażka, kubek, sztućce (w tym nóż turystyczny) 
•   prowiant na trasę 
•   telefon komórkowy, ładowarka, powerbank 
•   przybory higieniczne 
•   filtr przeciwsłoneczny i okulary 
•   środek na komary i kleszcze 
•   dokument tożsamości i pieniądze (zabezpieczone przed wilgocią) 
•   podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, przeciwbólowe, 
•   na dolegliwości żołądkowe, folia NRC, plastry, bandaż elastyczny, gaziki nasączane 

spirytusem, gaziki jałowe) 
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Kraj: Polska 
Termin: 22 – 24 czerwca 2018 
Czas trwania: 3 dni 
Liczba uczestników: 10 - 15 osób 
 
Cena wyjazdu: 290 PLN (płatne w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Umowy) 

Obejmuje: 
−   organizację wyjazdu 
−   sprzęt zespołowy (dwuosobowe namioty, sprzęt biwakowy, narzędzia rowerowe) 
−   opłatę za pola biwakowe i miejsca na ogniska 
−   wstęp do klasztoru w Supraślu i meczetu w Kruszynianach 
−   ubezpieczenie NNW 

 
Organizator: Offtravel s.c. 
 ul. Jana Pawła II 19 
 99-400 Łowicz 

Przewodnik: Jakub Czajkowski 
Geograf i podróżnik. Od dziecka zafascynowany poznawaniem świata – 
najpierw na kartach książek, a potem wykorzystując każdą okazję do podróży. 
Od wielu lat wędruje z plecakiem po górskich ścieżkach Karpat i azjatyckich 
bezdrożach. Przeszedł Główny Szlak Beskidzki, drogę pamirską w 
Tadżykistanie oraz zdobywał szczyty Tien-szanu. Odkąd po raz pierwszy w 
Mongolii dosiadł konia, odkrywa w siodle dzikie pustkowia Azji Centralnej – 
mongolskie stepy i wysokogórskie przełęcze Tien-szanu. Przemierzał szlaki 
Tybetu, Indochin i dziewiczą syberyjską tajgę, ale uwielbia też wyszukiwać 
nieznane miejsca w Polsce. Pasjonuje się fotografią, dziką przyrodą i 
„aktywnym wypoczynkiem” – najlepiej na dystansie 100 km, z mapą i 
kompasem w dłoni. O swoich wyprawach często opowiada na prelekcjach 
podróżniczych. 

Kontakt: tel. +48 739 000 747 
 e-mail: wyprawy@offtravel.pl 
 www.offtravel.pl 


