
 
 

BIEBRZA W PIGUŁCE  
każda sobota (popołudnia) 

 
 

 
wyprawa popołudniowa; 7 - 8 godz.; ok 5 km marszu; 110 km 
busem 
 
W programie:  

 "W świecie owadożernej rosiczki" - pełna wrażeń wizyta w 
miejscu o najgłębszych bagnach, z drapieżnymi i 
halucynogennymi roślinami, pająkami-olbrzymami i kąśliwymi 
wężami :-) 

 "Podglądając ptasie perełki" - wycieczka po 
najciekawszych miejscach bytowania ptaków 

 "Tropem bobra" - wizyty w najbardziej imponujących 
"królestwach bobrowych"  

 "Szczęśliwe Krowy z Brzostowa" - spektakl przeprawy 
krów przez rzekę (od czerwca)  

 "W ostoi łosia" - szansa na podejrzenie łosia, zmierzch na 
bagnach 
 
Terminy: każda sobota w okresie: wiosna, lato, jesień 
 
Miejsce spotkania: parking przed siedzibą BPN w Osowcu 
Twierdzy 
 
Czas trwania wyprawy: 7 - 8 godzin 
 
Liczba uczestników: 4 – 19 osób 
 
Transport: w przypadku liczby osób 4-10 - transport własny 
klienta; 11-18 osób - bus 19-osobowy 
 
Koszt: 

 120 zł / osoba; 
 dzieci do lat 18 - 50% zniżki; 
 dzieci do lat 5 - na kolanach rodziców - bezpłatnie; 
 rezerwacja na wyłączność - 1200 zł;  
 w przypadku małej liczby osób - płatność ryczałtowa 500 

zł/grupa. 
 
W koszty wliczono:  

 specjalistyczna opieka przewodnicka w BPN 
 bilety wstępu do BPN 
 wstęp na wieżę widokową w Brzostowie 
 podatek VAT 

 
Nieodpłatnie:  

 korzystanie z lunety 
 upominki firmowe 

 
Dodatkowo można zamówić:  

 wypożyczenie lornetki 
 wypożyczenie gumowych osłonek na buty 

 

 

 

 

 

 



Jak należy przygotować się do wyprawy? 
 Ze względu na czas trwania wyprawy polecamy zabranie 

ze sobą prowiantu 
 Ze względu na zakończenie wyprawy po zachodzie słońca 

- należy zaopatrzyć się w stosownie ciepłe ubranie  
 Odzież wierzchnia winna być stonowana w kolorach oraz 

nieszeleszcząca 
 Wskazane jest posiadanie odzieży wodoodpornej oraz 

butów trekingowych 
 W latach "mokrych" do połowy maja - może być potrzebne 

obuwie gumowe podczas wieczornej wyprawy na łosia 
(możliwość wynajmu na miejscu) 

 Wskazane jest posiadanie lornetek (możliwość wynajmu 
na miejscu) 

 Należy zaopatrzyć się w środki odstraszające owady 
 Osobom lubiącym kameralną atmosferę wypraw 

proponujemy podobny pakiet w wersji na wyłączność w 
innych terminach. 
 
Sprawdź dostępność miejsc w wybranym terminie 
wypełniając zapytanie przez formularz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


