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PODLASIE – WEEKEND
NA ROWERZE
Urokliwe krajobrazy, śródpolne drogi, niewielkie różnice wysokości – Podlasie jest wręcz stworzone
dla turystyki rowerowej. Można skorzystać z profesjonalnie przygotowanych tras, które powstały
w ostatnich latach albo wybrać się na wędrówkę szlakiem wytyczonym przez siebie. Świetnymi
terenami do eksploracji z perspektywy siodełka rowerowego są tereny wiodące od Białegostoku
na północ, do Świętej Wody, przez piękne tereny otuliny Puszczy Knyszyńskiej, lub na zachód, aż
po obrzeża Narwiańskiego Parku Narodowego.

Puszcza Knyszyńska

1 dzień | U ok. 8 godz.
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Białystok
Infrastruktura rowerowa w Białymstoku jest coraz lepsza. Są tu oznakowane ścieżki, można również wybrać się na dłuższą eskapadę poza miasto,
nie brakuje bowiem szlaków o zróżnicowanym stopniu trudności, po których
przejażdżka zapewni satysfakcję tak wytrawnym rowerzystom, jak i rodzinom z dziećmi. Doskonałym udogodnieniem jest działający tu BiKeR czyli
Białostocka Komunikacja Rowerowa. To alternatywa umożliwiająca zarówno szybkie poruszanie się po mieście, jak i sposób na zwiedzenie okolicy
bez konieczności posiadania własnego dwuśladu.
Na rozpoczęcie sezonu rowerowego doskonałą propozycją będzie trasa
wiodąca do Świętej Wody. Wiedzie ona otuliną Puszczy Knyszyńskiej.
Wyprawę rozpoczynamy w Białymstoku, w okolicach hotelu Gołębiewski i kierujemy się drogą 676 prowadzącą do Wasilkowa, skąd jedziemy do
miejscowości Święta Woda.

Puszcza Knyszyńska to rozległe tereny wspaniałych
lasów sosnowo-świerkowych o wyjątkowym mikroklimacie, malownicze trasy widokowe oraz sieć znakowanych szlaków wabiących rzesze turystów. Stanowi
ostoję zwierzyny, można tu zobaczyć łosia, jelenia, sarny,
dzika, borsuka czy bobra, są także rzadkie gatunki, takie
jak: ryś, wilk i żubr. Żubrze stado liczy obecnie aż 121
osobników, żyjących na wolności. Na obszarze Puszczy
występuje również co najmniej 38 gatunków lęgowych
ptaków. To: bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy,
jarząbek, cietrzew, dzięcioł czarny, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty i muchołówka mała.

Zdjęcie użyte za zgodą właściciela
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i  System rowerów miejskich, opłata inicjacyjna 10 zł, do 30 min za darmo,

Puszcza Knyszyńska

raz przez prawosławnych, potem zaś przez katolików. W czasie wojny kaplica została zniszczona, a jej odbudową w roku 1949 zajął się ks. Wacław
Rabczyński. Obecnie znajduje się tam Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.
Miejscem szczególnym, znajdującym się tuż obok, jest również Góra Krzyży zwana też „Górą Bożego Miłosierdzia”. Otoczenie miejsca jest urocze,
położone w malowniczym otoczeniu lasów. Kościół jest wyremontowany,
tuż obok znajdują się Dróżki Siedmiu Boleści i Kapliczki Różańcowe.
Zdjęcie użyte za zgodą właściciela

Zdjęcie użyte za zgodą właściciela

potem od 1 zł do 4 zł za godz. Instrukcja korzystania, logowania oraz
cennik dostępne są na stronie bikerbialystok.pl. Do dyspozycji są rowery
zwykłe, dziecięce oraz tandemy. Sprzęt dostępny jest od 1 kwietnia
do 30 listopada każdego roku.
i  Wypożyczalnia rowerów Perkowscy, ul. Władysława Jagiełły 25,
Białystok, www.perkowscy.com, rower dla osoby dorosłej na cały dzień –
40 zł, dzieci i młodzież taniej.

Białystok

Białystok à Święta Woda 15 km / : 1 godz.

Święta Woda U 1 godz. 30 min
Miejscowość swoją nazwę zawdzięcza słynącemu z cudów źródełku. Legenda mówi, że jeszcze w średniowieczu, dzięki wstawiennictwu Matki Boskiej
miejscowy ziemianin obmywszy oczy w źródlanej wodzie odzyskał wzrok.
W dowód wdzięczności ufundował drewnianą kaplicę, która została poświęcona w 1719 roku. Dalsze losy tego miejsca związane są przejmowaniem jej

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
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Święta Woda à okolice Wasilkowa
8 km /

: 30 min

Okolice Wasilkowa U 4 godz.
W drodze powrotnej do Białegostoku należy najpierw wrócić drogą
do Wasilkowa, a następnie skierować się w ulicę Nadawki i pojechać
w kierunku Jurowców.
Warto zrobić sobie chwilę wytchnienia w Parku Dinozaurów (Muzeum
Dziejów Ziemi), bo to przyjazne miejsce łączące wiedzę z rozrywką. Można
tutaj zobaczyć, jak wyglądały prehistoryczne stwory i poznać ich historię.
Spacer ścieżką edukacyjną gwarantuje nietuzinkowe doznania: wśród drzew
słyszy się ryk tyranozaura, zobaczyć można spinozaura karmiącego swoje
małe, a na łące cearadaktyla, który podrywa się do lotu. Przy każdym z eksponatów postawiono tabliczkę informującą o nazwie, wymiarach oraz okresie życia dinozaura. Jurajski Park Dinozaurów jest częścią sporego parku
rozrywki.
Nieco innego typu atrakcje czekają w zlokalizowanym nieopodal skansenie – Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.
To 27-hektarowy teren, na którym rozmieszczono ponad 30 drewnianych obiektów. Wśród nich zobaczyć można stare chałupy i stodoły, drewniane wiatraki, dwory, spichlerze, ule i maleńkie kapliczki. To doskonale
odtworzony klimat dawnej wsi.
i  Jurajski Park Dinozaurów, ul. Nadawki b/n, 16-010 Wasilków (plaża przy

Jurowcach koło Białegostoku), bilet 16/13 zł, dzieci do 4 lat bezpłatnie.
Atrakcje w parku rozrywki płatne osobno. Godziny otwarcia uzależnione
od pory roku, dostępne na stronie www.jurajskiparkdinozaurow.pl.
i  Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej „Białostocckie Muzeum Wsi”,
ul. Leśna 7, 16–010 Wasilków, bilet spacerowy – 3 zł, wnętrza: 12/8 zł,
rodzinny 30 zł. Godziny otwarcia zróżnicowane w zależności
od miesiąca, warto je wcześniej sprawdzić na stronie www.skansen.
bialystok.pl.

Okolice Wasilkowa à Białystok 7 km / : 25 min

Wieża widokowa w Kruszewie

Trasa rozpoczyna się w Białymstoku, z którego kierować się należy
w stronę wsi Krupniki i mostu na rzece Horodniance. Dalej droga prowadzi do miasta Choroszcz, lecz nie należy wjeżdżać do centrum, a kierować
się za drogowskazami na wieś Kruszewo. Po drodze mija się pomnik zwany
„Szubiennicą”, upamiętniający wydarzenia z 1863 r. To miejsce straceń
11 powstańców, gdzie stoją symboliczne, brzozowe krzyże. Następny odcinek prowadzi w kierunku Babiej Góry, na której do niedawna stała replika posągu Światowida. Jadąc dalej mijamy, najwyższe wzniesienie
w rejonie NPN (161 m n.p.m) – Górę Ogrodową.
Następnie trasa wiedzie do wsi Kruszewo. Z drogi widać ruiny wiatraka holenderskiego z roku 1936 oraz przydrożną kapliczkę z wieku XVIII.
Tu kończy się droga asfaltowa, dalej wjeżdżamy na groblę, która kończy się
przyczółkiem mostowym, nazywanym „Zerwanym Mostem”, gdzie warto
się zatrzymać, żeby podziwiać doskonały widok na Narew oraz siedzibę
Narwiańskiego Parku Narodowego z piękną wieżą widokową.
Droga powrotna do Białegostoku przebiega alternatywną trasą. Żeby nie
wracać tym samym szlakiem, można udać się drogą przez Pańki, Rogowo,
Rogówek, Ruszczany i Choroszcz, dzięki czemu trasa staje się nieco bardziej
wymagająca, jest więcej podjazdów i miejscami są długie odcinki drogi
szutrowej.

Zdjęcie użyte za zgodą właściciela

Narwiański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy to jeden z młodszych polskich
parków narodowych, utworzony w 1996 r. na powierzchni 6810,23 ha. Obejmuje ochroną dolinę górnej Narwi,
zwaną „polską Amazonią” – jedną z ostatnich w Europie
naturalnych, regularnie zalewanych dolin, którą cechuje
występowanie sieci rozgałęziających się i łączących koryt
o nieregularnym układzie i rozmaitej wielkości. Narew
w granicach parku narodowego liczy około 45 km długości, ma kręty, ale generalnie południkowy przebieg
o niewielkim spadku dna, wynoszącym przeciętnie 0,018%.
Wypełniają ją torfy, których warstwa osiąga grubość
1,5–3 m. Obszary pozakorytowe, czyli wyspy oraz brzegi
doliny, mają charakter mokradeł i są porośnięte roślinnością bagienną, głównie trzcinami i turzycami.
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Białostocckie Muzeum Wsi

2 dzień | U ok. 6 godz.
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Białystok à Kruszewo 25 km / : 1,5 godz.

Szlakiem Światowida
Szlak Światowida to piękna trasa łącząca Białystok z Narwiańskim Parkiem
Narodowym, na końcu której, z „zerwanego mostu” w Kruszewie, można
podziwiać rozlewiska Narwi. Szlak prowadzi wzdłuż oznakowanego
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (oznaczonego na zielono),
częściowo specjalnie ścieżką rowerową. Swą nazwę zawdzięcza znajdującemu się na Babiej Górze pomnikowi Światowida (obecnie usunięty).

Narwiański Park Narodowy
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Kruszewo à Choroszcz

: 40 min

Choroszcz U 1 godz. 30 min
Choroszcz to miejscowość położona w dolinie Narwi, którą szczególnie
upodobał sobie w dawnych czasach Jan Klemens Branicki. Pozostałością
dawnych czasów jest zespół pałacowo – parkowy Branickich. To barokowy pałac odbudowanym w latach 60. XX w., który otacza park pałacowy,
pocięty ścieżkami i kuszący urokliwymi miejscami do odpoczynku. Obecnie znajduje się tutaj Muzeum Wnętrz Pałacowych. Wystrój i wyposażenie pałacowych wnętrz nie jest oryginalny, ale ekspozycja odzwierciedla
ducha XVIII-wiecznej epoki. Można tu obejrzeć garderoby, sypialnie, salon
czy stylizowany gabinet.
Inne warte uwagi zabytki to cerkiew pod wezwaniem Matki Boskiej
Opiekuńczej z 1878 roku (ul. Lipowa 1) utrzymana w stylu rosyjskiego
neobizantynizmu oraz kościół i klasztor Dominikanów z XVIII w.
(ul. Dominikańska 1b) ufundowany przez Jana Klemensa Branickiego.

Pałac Branickich

i  Muzeum Wnętrz Pałacowych, ul. Pałacowa 2, Choroszcz, %85 719 12 33,

czynne codz. oprócz pn. w godz. 10.00-17.00, bilety 10/5 zł, zwiedzanie
ok. 40 min. www.muzeum.bialystok.pl.

Choroszcz à Białystok 15 km / : 45 min

PRZYDATNE INFORMACJE
5 GDZIE ZJEŚĆ

6GDZIE SPAĆ

DZIEŃ 1

NOCLEG GŁÓWNY

Centrum Pielgrzymkowo Turystyczne Święta Woda, ul. Księdza
Rabczyńskiego 2, Wasilków. Smaczne posiłki przygotowywane
z lokalnych produktów. Doskonałe wypieki.
Folwark Nadawki, ul. Nadawki 23, Wasilków. Lokal dogodnie
położony w pobliżu dwóch atrakcji: Jurajskiego Parku Dinozaurów
i Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Kuchnia słynna w okolicy,
jej specjalność to dania regionalnej kuchni podlaskiej: babka
i kiszka ziemniaczana, micha pierogów, kartacze, pieczona
palcówka i inne swojskie specjały.

Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7, Białystok, www.golebiewski.pl,
od 150 zł
Boutique Hotel Aristo, ul. Kilińskiego 15, www.aristohotel.pl,
od 110 zł
Apartament Młynowa, ul. Młynowa 38, Białystok, www.mlynowa.
pl, od 50 zł
Hotel Branicki, ul. Zamenhofa 25, Białystok, www.hotelbranicki.
com.pl, od 110 zł
Willa Marcella, ul. Zwierzyniecka 64, Białystok, www.willamarcela.pl,
od 40 zł

DZIEŃ 2

Zajazd Dworek, ul. Warszawska 58, Choroszcz. Typowa, smaczna
kuchnia podlaska.
Savona Choroszcz, ul. Sienkiewicza 27, Choroszcz. Warto wpaść
tutaj na bardzo smaczną pizzę.
Dobra Zmiana Bistro, ul. Skłodowskiej-Curie 8, Białystok. Kuchnia
w pełni autorska, wariacje na temat znanych i mniej znanych
potraw. Warto spróbować.
Sezonowo działają również małe punkty gastronomiczne,
najbezpieczniej jednak zaopatrzyć się w suchy prowiant.
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OPCJONALNIE NOCLEG PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRASY

Białystok – jak wyżej.

Opracowane dla marki Zagrodowy
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