
 

WYPRAWA NA ŁOSIA 
każda niedziela (świt) 

 

wyprawa o świcie 3 - 4 godziny; ok 5 km marszu; 30-60 km 
przejazdów autem 
 
To wędrówka w ostoi łosia z szansą na podejrzenie 
zwierząt w ich naturalnym środowisku. O bliskie spotkanie z 
tym zwierzęciem najłatwiej zimą, kiedy to wszystkie 
przenoszą się w łatwo dostępne człowiekowi miejsca. 
Latem, kiedy łosie są rozproszone po bagiennych ostępach 
i dobrze maskowane przez roślinność, lepiej zaopatrzyć się 
w dobry sprzęt optyczny i oddać w ręce doświadczonych 
terenowo przewodników 
 
Terminy: każda niedziela w okresie: wiosna, lato, jesień  
 
Miejsce spotkania: parking przed siedzibą BPN w Osowcu 
Twierdzy; 1 godzina 20 minut przed wschodem słońca 
 
Czas trwania wyprawy: 3-4 godziny 
 
Liczba uczestników: 4-8 osób 
 
Transport: własny klienta 
 
Koszt: 

 120 zł / osoba; 
 dzieci do lat 18 - 50% zniżki; 
 dzieci do lat 5 - na kolanach rodziców - bezpłatnie; 
 rezerwacja na wyłączność - 600 zł;  
 w przypadku małej liczby osób - płatność ryczałtowa 500 

zł/grupa. 
 
W koszty wliczono: 

 specjalistyczna opieka przewodnicka w BPN 
 bilety wstępu do BPN 
 podatek VAT 

 
Nieodpłatnie:  

 korzystanie z lunety 
 upominki firmowe 

 
Dodatkowo można zamówić:  

 

 

 

 



 wypożyczenie lornetki 
 wypożyczenie gumowych osłonek na obuwie 

 
Uwaga: uczestnikom wyprawy, podczas której łosie "nie 
współpracowały" przysługuje prawo do bezpłatnego udziału 
w wyprawie w terminie późniejszym. 
 
Jak należy przygotować się do wyprawy? 

 Polecamy zabranie ze sobą prowiantu śniadaniowego 
wraz z termosem ciepłego napoju 

 Ze względu niskie temperatury powietrza o wschodzie 
słońca należy zaopatrzyć się w stosownie ciepłe ubranie 

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

 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 (możliwość wynajmu na 
miejscu) 

 Wskazane jest posiadanie lornetek (możliwość 
wynajmu na miejscu) 

 Należy zaopatrzyć się w środki odstraszające owady 
 Podczas przebywania poza samochodem 

porozumiewamy się jedynie szeptem i nie wykonujemy 
gwałtownych ruchów aby nie płoszyć zwierząt 

 Ze względu na zależność czasową od wschodu słońca 
obowiązuje bezwzględna punktualność 

 Ze względu na charakter wyprawy, w imprezie łączonej 
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 
zamówienie przez stronę www.biebrza.com.  
 
Sprawdź dostępność miejsc w wybranym terminie 
wypełniając zapytanie przez formularz. 

 

 

 

 

 

http://www.biebrza.com/

