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PODLASIE – WEEKEND
z DZIECKIEM
Podlasie to wspaniałe miejsce do spędzenia weekendu z dziećmi. Pierwszy dzień warto przeznaczyć na samą
stolicę regionu i jej atrakcje. Jest tu fascynujący teatr lalek, pełne śmiechu centrum zabaw, park linowy, a także
ogród zoologiczny, w którym można zobaczyć samego żubra. Niecodziennym przeżyciem będzie wizyta
w Fabryce Misia. Drugiego dnia możemy wypuścić się w podlaski interior. Na północ od stolicy położona jest
osada Jurowce z „Muzeum Dziejów Ziemi” i towarzyszącym mu parkiem rozrywki, a w niedalekim Zalesiu
spotkać można krasnoludki. Miłośnicy Dzikiego Zachodu nie mogą pominąć indiańskiej wioski Puszczykówka.

Zdjęcie użyte za zgodą właściciela

1 dzień | U 10 godz.
Białystok: Fabryka Misia
Fast Park
Akcent
ZOO
Fikoland
Białostocki Teatr Lalek

Białystok
Białystok jest największym miastem północno-wschodniej Polski. Jego
położenie w ekologicznie czystym i niezwykle atrakcyjnym turystycznie
regionie czynią z miasta doskonałe miejsce do rodzinnego wypoczynku.

Fabryka Misia U 2 godz.

Białostocka Fabryka Misia to miejsce bardzo nietypowe. Składa się z dwóch
części. Pierwsza z nich to duże centrum zabaw, z niezliczoną ilością przemyślanych, dobrze dobranych zabawek, wspomagających rozwój dziecka.
Jest tu specjalna bezpieczna strefa dla najmłodszych oraz olbrzymia przestrzeń dla nieco starszych (tylko do 12. roku życia), zajmująca powierzchnię 1500 m2. Przygotowano tu m.in. najdłuższe w Białymstoku zjeżdżalnie,
trampoliny, ściany do malowania, czy tor przeszkód oraz tor dla specjalnych samochodów wyścigowych o napędzie elektrycznym.
Część druga to utrzymane w industrialnym charakterze pomieszczenie,
w którym dzieci mogą stworzyć własnego pluszowego misia. Najpierw
z bajki dowiadują się jak miś tu trafił, a następnie następuje proces kreacji.
Pod okiem doświadczonych pracowników można wybrać m.in. kolor futerka, ubrania, serduszko i inne indywidualne cechy maskotki. O jej „narodzinach” zaświadcza specjalny certyfikat.
Warto zaglądać na stronę internetową Fabryki, żeby sprawdzić, kiedy organizowane są warsztaty (np. wytwarzania słodyczy albo archeologiczne).
i  Fabryka Misia; Białystok, ul. Zwycięstwa 8, %734 734 700,

www.fabrykamisia.pl; codz. 10.00–20.00; cennik zróżnicowany,
wyprodukowanie misia 69 zł.

15 min

Zdjęcie użyte za zgodą właściciela

Fabryka Misia à Fast Park | 7 km/ K

Fabryka Misia

Fast Park U 1 godz. 30 min

Fast Park to świetna rozrywka dla całej rodziny. Dla starszych dzieci wyzwaniem będzie najtrudniejsza ścieżka, dla młodszych – trasa przebiegająca
tuż nad ziemią. Wyjątkową atrakcją jest Strefa Nauki, gdzie zobaczyć można
interesujące prezentacje, wziąć udział w ciekawych eksperymentach pomagających zrozumieć zasady fizyki. Dzieciaki mogą szaleć na karuzelach
i zjeżdżalniach, podczas gdy dorośli odpoczną przy filiżance kawy. Park
jest bezpieczny – każdy uczestnik przechodzi trasę treningową, jest wyposażony w uprząż i kask, w dowolnej chwili można skrócić sobie przeprawę
i zejść z wysokości. Park linowy jest otwarty codziennie i cieszy się w sezonie wielkim powodzeniem.
i  Fast Park; Białystok, ul. Szosa Knyszyńska 21, %83599599,

www.fastpark.com.pl; pn.-pt. 12.00–20.00, sb.–nd. 10.00–19.00.

Fast Park à Akcent ZOO | 10 km/ K 20 min
Akcent ZOO U 2 godz.

Białostocki ogród zoologiczny powstał w latach 60. XX w., a kilka lat temu
przeszedł gruntowną modernizację. W jej ramach powstały m.in. większe
wybiegi dla zwierząt. Zoo ulokowane jest w parku na obrzeżach centrum
miasta. Można tu głównie zobaczyć zwierzęta rodzime, jak żubry, wilki,
niedźwiedzie, dziki, żbiki, czy muflony. Są też woliery dla ptaków i mini zoo.
Zwiedzanie uławia ciągnąca się wokół ścieżka spacerowa (720 m) oraz druga,
poprowadzona przez środek (ok. 400 m), z tarasem widokowym i kładką.
i  Akcent ZOO; Białystok, ul. Podleśna 4, %508 146 623; codz. 9.00–

Fast Park

18.00; bezpł.
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Akcent ZOO

Białostocki Teatr Lalek

lalki nie znikają w przepastnych magazynach, ale wciąż czekają, by znów
wejść na scenę i sprawić radość widzom.

Akcent ZOO à Fikoland | 4,5 km/ K 10 min

i  Białostocki Teatr Lalek; Białystok, ul. Kalinowskiego 1, %85 742 50 31,

Fikoland U 1 godz.

W centrum zabaw na dzieci czekają kolorowe atrakcje: zjeżdżalnie tuby,
baseny z piłeczkami, nadmuchana góra i wielopoziomowa instalacja rurowa.
Przygotowano też kącik pełen zabawek edukacyjnych. Jeśli ktoś ma ochotę, może wziąć udział w radosnych i twórczych zajęciach.
Uwaga! Właściciele Fikolandu ostrzegają: „Pobyt w naszym Centrum
wywołuje niemożliwe do powstrzymania ataki śmiechu i euforii, wzrost
poziomu endorfin, dobrego samopoczucia i zadowolenia oraz nieodwracalne zmiany w mimice twarzy, objawiające się łatwym do zdiagnozowania,
nieustannie szczerym uśmiechem na twarzy każdego dziecka”. Podczas
gdy dzieci szaleją, dorośli mogą zrelaksować się w kawiarni.
i  Fikoland – Centrum zabaw dla dzieci; Białystok, ul. Handlowa 1, %85 742 82
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70, www.fikoland.com.pl; pn.–pt. 11.00-20.00, sb. i nd. 10.00–20.00; wstęp
pn.–pt. 18 zł/godz., sb. i nd. 22 zł/godz., za 2 godz. kilka zł drożej; dzieci do
lat 12.

www.btl.bialystok.pl; piwnica czynna godzinę po spektaklu; wstęp 3 zł
z ważnym biletem teatralnym.

2 dzień | U 7 godz.
Białystok
Jurowce: Jurajski Park Dinozaurów
„Muzeum Dziejów Ziemi”
Zalesie: Kraina
Krasnoludków
Kolonia Pokośno: Puszczykówka

Białystok à Jurowce | 7 km/ K 10 min

Jurowce: Jurajski Park Dinozaurów U 3 godz.
Po wejściu na teren Jurajskiego Parku Dinozaurów czas cofa się o miliony
lat. Są tu gigantyczne figury dinozaurów — największy ma 27 m długości
i 10 m wysokości. Dzięki ścieżce dydaktycznej i opowieściom przewodnika dzieci poznają historię tych ogromnych gadów. Makiet niestety nie wolno
dotykać — są za barierkami. Można za to zrobić sobie zdjęcie z paszczą tyranozaura w tle. Podczas zwiedzania zewsząd dochodzą odgłosy dżungli
i ryki ogromnych stworzeń. Można tu także poszaleć na placu zabaw,
w parku linowym, pojeździć na karuzelach, kolejką piracką, minikolejką
górską i na torze gokartowym, a także poćwiczyć celność na strzelnicy.
i  „Muzeum Dziejów Ziemi” – Jurajski Park Dinozaurów w Jurowcach,
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Wasilków, ul. Nadawki b/n, %601 920 701, www.jurajskiparkdinozaurow.pl;
IV pn.–pt. nieczynne, sb. i nd. 10.00–18.00, V–VIII pn.–pt. 10.00–18.00,
sb. i nd. 10.00–20.00, IX codz. 10.00–18.00, X pn.–pt. nieczynne, sb. i nd.
od 10.00 do zmierzchu; wstęp 16 zł, uczniowie do lat 12–13 zł, do 4 lat
bezpł.

Fikoland

Fikoland à Teatr Lalek | 2,5 km/ K 10 min
Białostocki Teatr Lalek U 2 godz.

Działająca już od pół wieku scena słynie ze swojego wysokiego poziomu
artystycznego. Warto wybrać się na spektakl — na pewno uda się trafić na
coś interesującego, bo teatr ciągle wystawia nowe sztuki — a po przedstawieniu zejść do podziemi, gdzie mieści się Piwnica Lalek.
Wędrując wśród masek, lalek, rekwizytów, kostiumów i dekoracji ze
wszystkich granych w teatrze spektakli, można poczuć się jak w labiryncie, a przy okazji przekonać się na własne oczy, że po zdjęciu sztuki z afisza

Jurajski Park Dinozaurów

2

Kolonia Pokośno: Puszczykówka

Jurowce à Zalesie | 16 km/ K 30 min

Zalesie: Kraina Krasnoludków U 1 godz.
W Zalesiu, na skraju lasu, znajduje się zaczarowana kraina, w której żyją
krasnoludki. Mają do swojej dyspozycji cała osadę drewnianych chatek, po
której dzieci mogą chodzić bez żadnych przeszkód. Między chatkami rozwieszone jest nawet… pranie krasnoludków. Po podwórku chodzą łagodne zwierzęta, które można pogłaskać: min. osioł, kuc i króliki. Jest tu też zalew,
przez który można przepłynąć na tratwie (dzieci same przeciągają linę).
i  Młyn Myśliwiec; Zalesie 2, %694 760 739, www.wakacjenawsi.com.pl;
przed przyjazdem warto zadzwonić.

U 1 godz.

Puszczykówka to miejsce tchnące spokojem i pierwotną energią, ulokowane na skraju lasu, w otoczeniu oszałamiającej przyrody. Można tu
jednak aktywnie spędzić czas: pogalopować na grzbiecie rumaka, odwiedzić minizoo, bądź zanurzyć się w prawdziwej, indiańskiej kulturze.
Bowiem największą atrakcją tego miejsca jest świetnie zorganizowana
wioska indiańska. Gospodarze oferują oprowadzanie po Wiosce Indiańskiej i mini zoo z przewodnikiem, zwiedzanie muzeum Indian i indiańskiego cmentarza, czy poznanie elementów kultury indiańskiej. Można
również poszerzyć ofertę o gry i zabawy indiańskie, jazdę konną, oraz
wieczorne ognisko. Niezapomnianym przeżyciem jest też nocleg w prawdziwym indiańskim tipi.
i  Puszczykówka, kolonia Pokośno, Suchowola; %883615143, 606101238,

Zdjęcie użyte za zgodą właściciela
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www.puszczykowka.pl. Dla turystów indywidualnych konieczna jest
wcześniejsza rezerwacja; wstęp 10/7 zł, dzieci do lat 3 bezpł.

Zalesie à kolonia Pokośno | 50 km/ K 50 min

Kraina Krasnoludków

Indiańska wioska Puszczykówka

PRZYDATNE INFORMACJE
5 GDZIE ZJEŚĆ

6GDZIE SPAĆ

DZIEŃ 1

NOCLEG GŁÓWNY

Pub & Restauracja Trzy po Trzy, ul. Mickiewicza 47, Białystok.
Kuchnia polska, w ofercie też menu dla dzieci.
Picobello PIZZA & GRILL, ul. Świętojańska 4, Białystok. Pizza,
sałatki, makarony, burgery.
Inna Bajka, ul. Akademicka 10/1, Białystok. Zróżnicowane menu
inspirowane podróżami, też propozycje dla dzieci.

Zajazd Irina, ul. Kawaleryjska 58, Białystok, www.zajazdirina.com,
od 50 zł.
Hotel Turkus, al. Jana Pawła II 54, Białystok, www.turkus.jard.pl,
od 100 zł.
Hotel Branicki, ul. Zamenhofa 25, Białystok, www.hotelbranicki.
com.pl, powyżej 100 zł.

DZIEŃ 2

OPCJONALNIE NOCLEG PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRASY

Folwark Nadawki, ul. Nadawki 23, Wasilków. Tradycyjna sezonowa
kuchnia polska, wybór dań dla dzieci.
Pizzeria u Rafalskiego, ul. Kościelna 58a, Wasilków. Prócz pizzy
i dań tradycyjnych jest też specjalne menu dla dzieci.

Białystok – jak wyżej.
Puszczykówka, kolonia Pokośno, Suchowola, www.puszczykowka.pl,
150zł za tipi bez względu na ilość osób.
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