
 

SPŁYW NA BOBRY 
każdy czwartek (wieczór)  

 

To wieczorno-nocny spływ prototypową,10-osobową łodzią o 
wdzięcznej nazwie "Bobra", którą zwierzęta traktują już 
niemal jak członka rodziny. Już samo przeżywanie 
zmierzchu na wodzie wśród ptaków i rozległych krajobrazów 
pozostawia niezapomniane wrażenie. Do typowych 
wspomnień z tej wyprawy należy też widok bobrów 
pływających wokół łodzi, spożywających na brzegu kolację 
lub robiących wieczorną toaletę. Istnieje więc szansa, że i 
Wam się poszczęści! 
 
Terminy: każdy czwartek w okresie: wiosna, lato, jesień 
 
Czas trwania wyprawy: 2 - 3 godziny 
 
Liczba uczestników: 4-10 osób 
 
Transport: bus 
 
Koszt: 

 150 zł / osoba; 
 dzieci w wieku 5-18 lat - 50% zniżki; 
 przy obsadzie łodzi mniejszej niż 4 osoby płatność 

ryczałtowa 500 zł/grupa; 
 przy 10 osobowej grupie osób dorosłych 

- zniżka 10%; 
 łódź na wyłączność - 600 zł. 

 
W koszty wliczono:  

 opiekę znawcy bobrów 
 wynajem łodzi 
 lornetki do dyspozycji na łodzi 
 powrotny transport uczestników do parkingu samochodów 
 podatek VAT 

 
Uwaga: uczestnikom spływu, podczas którego bobry "nie 
współpracowały" przysługuje prawo do nieodpłatnego 
uczestnictwa w kolejnym spływie w terminie późniejszym 
 
Dodatkowo można zamówić: wypożyczenie lornetki  
 
Miejsce spotkania: Wizna, ul. Kombatantów 2 
 
Godzina spotkania: 1 – 1,5 godziny przed zachodem 
słońca 
 
Jak należy przygotować się do wyprawy? 

 

 

 

 



 Na łódź nie zabieramy jedzenia aby nie szeleścić i nie 
rozprzestrzeniać obcych bobrom zapachów 

 W dniu wyprawy na bobry staramy się nie używać 
kosmetyków aby nie zakłócać komunikacji zapachowej 
wśród zwierząt 

 Ze względu na wieczorną porę, dużą wilgotność powietrza 
i konieczność pozostawania w bezruchu przynajmniej przez 
godzinę - należy ciepło się ubrać !!! 

 Odzież wierzchnia winna być stonowana w kolorach oraz 
nieszeleszcząca 

 Termos z gorącą herbatą - wskazany 
 Podczas pobytu na łodzi porozumiewamy się jedynie 

szeptem i nie wykonujemy gwałtownych ruchów aby nie 
płoszyć zwierząt 

 Ze względu na zależność czasową od zachodu słońca 
obowiązuje bezwzględna punktualność 

 Ze względu na charakter wyprawy w spływie łączonym nie 
mogą brać udziału dzieci do lat 5 oraz dzieci nadpobudliwe 

 Rodziny z dziećmi do lat 5 zachęcamy do skorzystania z 
wypraw na wyłączność w innych terminach do zamówienia 
przez stronę www.biebrza.com.  

 Powyższa wyprawa organizowana jest we czwartek aby 
uniknąć wzmożonego ruchu weekendowego nad rzeką - co 
mogłoby znacznie obniżyć atrakcyjność wyprawy :-) 
 

Sprawdź dostępność miejsc w wybranym terminie 
wypełniając zapytanie przez formularz. 

 

 

 

 

 

http://www.biebrza.com/

