Podlasie — trochę inna Polska właśnie
Najłatwiej przekonać się, że się jest na Podlasiu, słuchając rozmów. To tutaj się
„śledzikuje” — często w mowie mieszkańców słychać charakterystyczny zaśpiew i
taką niespotykaną w innych częściach kraju
„miękkość słowa”. Ba — w niektórych
wsiach, szczególnie ludzie starsi mówią zupełnie nie po polsku, tylko lokalną mieszanką, językiem „naszym” albo „prostym” — to
język tych terenów, taka mieszanka języka
polskiego, ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego.
Nie tylko w języku, w wymowie, widać odrębność Podlasia. W wielu częściach, na
równi ze strzelistymi dachami kościołów,
spotyka się cebulaste kopuły cerkwi. Wielu
mieszkańców Podlasia wyznaje prawosławie, mieszkają tu także wyznawcy Allaha —
polscy Tatarzy.
Mamy na Podlasiu dwa kalendarze i dzięki
temu co roku odbywamy podróż w czasie,
świętując nadejście Nowego Roku 1 stycznia, ale i nie mniej hucznie także13 stycznia.
Ta różnorodność widoczna jest także w
kuchni. Jest sporo potraw, których próżno
szukać gdzie indziej — kiszkę ziemniaczaną i
babkę, kartacze, pierekaczewnik, bliny i
wareniki, czebureki i inne dania, które zaskakują smakiem, nazwą, a bywa i wyglądem.
Podlasie to także przyroda. Jeszcze nie tak
zniszczona jak gdzie indziej, a wprost przeciwnie — oszałamiająca i przepiękna. Biebrza to najdziksza rzeka w Polsce, z najwięk-

szymi zachowanymi prawdziwymi bagnami.
Miejsce występowania łosi, wilków, dziesiątek tysięcy ptaków. Narew — rzeka, która w
pewnych częściach, mając tyle zakoli i
starorzeczy, przypomina bardziej Amazonkę, niż rzekę w Europie. Dwie Puszcze —
mniej znaną, i niedocenianą Puszczę Knyszyńską, z rysiem, wilkiem, jeleniami rzadkimi
ptakami i najbardziej pierwotną Puszczę w
Europie, Puszczę Białowieską, z jej najbardziej znanym mieszkańcem — żubrem.
Zresztą, nie musimy się ograniczać do polskiej części puszczy — od kilku lat można
już także bez skomplikowanej procedury
wizowej zobaczyć i zwiedzić Puszczę Białowieską leżącą na Białorusi. Mamy na Podlasiu Bug — majestatyczną i malowniczą,
jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce.
Podlasie, to w wielu miejscach niespotykana gdzie indziej cisza i spokój. Życie toczy
się w dużej mierze w rytm przyrody, pór roku,
gdzie jest czas na posiedzenie, rozmowę,
słuchanie siebie i innych.
Można Podlasie poznawać w różny sposób.
Podróżując na rowerze można to zrobić
chyba najdokładniej. Dużo zobaczyć, poznać, usłyszeć, powąchać, spróbować.
Zapraszamy do nas na Podlasie
Zespół Nature Bike

Co to są samodzielne
wyprawy rowerowe?
Jadąc na wycieczkę rowerową w grupie zorganizowanej godzimy się na pewne ustępstwa — data
rozpoczęcia i zakończenia wyprawy jest z góry
ustalona i niezmienna, tempo jazdy jest najczęściej
dostosowywane do najwolniejszego członka grupy,
jest określony program, którego należy się trzymać, to co się zwiedza, zobaczy jest zasadniczo z
góry ustalone i nie ma zbyt wiele miejsca na samodzielne czy spontaniczne decyzje.
Samodzielne wyprawy organizowane przez Nature
Bike to inna formy wyjazdów rowerowych — nie
mają ograniczeń wyjazdów zorganizowanych a
jednocześnie oferują ich komfort i bezpieczeństwo.
Na taką wyprawę można pojechać nawet samemu
— albo w gronie rodziny, znajomych, przyjaciół —
nie ma limitu wielkości grupy. Nie ma także określonego terminu rozpoczęcia i zakończenia wyprawy — wszystko to można ustalić z nami, i wyjazd
dostosowywać do własnych możliwości czasowych.
Można skorzystać z przygotowanych przez nas
propozycji tras — ale możemy te propozycje w
pewnej mierze modyfikować — tak aby spełniały

Państwa wymagania i były dostosowane do Państwa potrzeb.
Kiedy zapada już decyzja dotycząca trasy wyprawy
przesyłamy do uczestników dokładne materiały
pozwalające nawet osobom, które są po raz pierwszy w danym miejscu — na bezproblemową nawigację i wygodną jazdę. Turyści otrzymują ślady tras
na poszczególne dni w postaci plików *.gpx do
wykorzystania w urządzeniach do nawigacji
satelitarnej, tabletach i smartfonach. Przesyłamy także mapki tras w postaci plików
*.pdf - do samodzielnego wydruku — to
ukłon w stronę osób, które jednak wolą
posługiwać się w nawigowaniu tradycyjną
wersją papierową.
Każdego dnia wyprawy trzeba się gdzieś
zatrzymać — dla pewności przesyłamy
także elektroniczne wizytówki miejsc noclegowych, z kodem QR o położeniu hotelu/
pensjonatu na mapach Google. W razie
niejasności zawsze można posłużyć się
„zwyczajną nawigacją” — i dotrzeć na
miejsce noclegu nawet jak się zmieni czy
zmodyfikuje w czasie jazdy trasę.
Noclegi oferujemy w wybranych, sprawdzonych pensjonatach lub hotelach. W cenie
każdego noclegu zawarte jest także śniadanie — obiadokolacja jest opcją do wyboru,
a z praktyki polecamy jednak jej wybór,
gdyż czasami nie ma sił albo ochoty na
kupowanie i przygotowywanie posiłków
samodzielnie.
Zawsze, każda grupa wyjeżdżająca na nasze
wyprawy jedzie samodzielnie z przygotowanymi przez na materiałami ale nie jest
pozostawiona sama sobie — przez okrągła
dobę można skorzystać z naszej Help Linii
— i zawsze udzielimy niezbędnej pomocy!
Kiedy zaplanowana trasa nie kończy się w

miejscu startu; wtedy transportujemy wszystkich
uczestników wraz z rowerami po zakończeniu
wyprawy.
Wybierając się z nami na Samodzielną wyprawę
rowerową jadą Państwo we własnym gronie — ale
pod naszą opieką.
Zapraszamy
Zespół Nature Bike

Wyprawy samodzielne — w punktach
Można dowolnie wybierać datę rozpoczęcia imprezy

 Nie ma limitu ilości uczestników; w praktyce można
pojechać nawet indywidualnie

 Jazda odbywa się w gronie znajomych, przyjaciół,











rodziny — czyli można dostosować własne tempo
jazdy, zatrzymywać się w wybranych miejscach,
zwiedzać po trasie to, na co się ma ochotę
W przeważającej mierze wypadków możemy dostosować do indywidualnych potrzeb długość trasy i
czasami długości poszczególnych odcinków
Transport do miejsca rozpoczęcia imprezy odbywa
się indywidualnie (pociągiem, samochodem) - i do
tego dostosowany jest termin rozpoczęcia imprezy
Każdy z uczestników otrzymuje indywidualnie przygotowane dokładne mapy trasy - w formie do samodzielnego wydrukowania oraz plików do urządzeń
nawigacji satelitarnej (smartfony, tablety, urządzenia
do nawigacji satelitarnej)
W każdym wypadku oferujemy noclegi w pokojach
dwuosobowych ze śniadaniami; dodatkowo można
zamówić codzienne posiłki w postaci obiadokolacji.
Istnieje możliwość kwaterowania w pokojach jednoosobowych
Na koniec wycieczki oferujemy transport wszystkich
uczestników wycieczki wraz z rowerami do miejsca
startu (w miejsce gdzie stoi pozostawione pierwszego dnia auto) lub np. na dworzec PKP
Każdy wyjazd, mimo, że jest wyjazdem samodzielnym nie oznacza, że uczestnicy zostają sami — w
trakcie każdej organizowanej przez Nature Bike
imprezy wszyscy uczestnicy są pod naszą opieką;
zawsze istnieje możliwość uzyskania wszechstronnej pomocy pod numerem naszej HelpLine.

Biebrza i Puszcza Knyszyńska
Kod: RWeek 001

Długość trasy (około): 407 km
Przebieg trasy: Wizna — Woźnawieś — Goniądz —
Supraśl — Kruszyniany — Supraśl — Tykocin —
Wizna
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Wizna
Dzień 1: Wizna — Woźnawieś (około 83 km)
Dzień 2: Woźnawieś — Goniądz (około 55 km)
Dzień 3: Goniądz — Supraśl (około 71 km)
Dzień 4: Supraśl — Kruszyniany (około 53 km)
Dzień 5: Kruszyniany — Supraśl (około 43 km)
Dzień 6: Supraśl — Tykocin (około 57 km)
Dzień 7: Tykocin — Wizna (około 45 km)

Trasa wyprawy przebiega przez dwa, unikalne miejsca na Podlasiu – przez dolinę Biebrzy – jedynej
praktycznie w skali całej Europy rzeki, która zachowała tak dużo ze swojego swój naturalnego charakteru i Puszczy Knyszyńskiej – większego niż Puszcza
Białowieska (obszar na terenie Polski) kompleksu
leśnego w naszym kraju. To także wyprawa po różnorodności kulturowej i religijnej Podlasia – od
bardzo katolickich miejscowości nad Biebrzą, przez
prawosławne wsie i miasteczka na wysoczyźnie
sokólskiej aż po tatarską mniejszość zamieszkującą
wschodnią część Puszczy Knyszyńskiej.
Niewielkie przewyższenia na całej trasie. Niekiedy w
miejscowościach bruk na krótkich odcinkach. W
Puszczy możliwe drogi leśne, szutrowe – czasami jak
jest sucho z warstwą piasku. Odcinki przebiegające
pod drogach publicznych z niewielkim ruchem kołowym.

Północne Podlasie

Spotkanie z Białorusią

Kod: RWeek 002

Kod: RWeek 003

Długość trasy (około): 362 km
Przebieg trasy: Tykocin — Goniądz— Supraśl —
Kruszyniany — Siemianówka — Ploski — Suraż —
Tykocin
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Tykocin
Dzień 1: Tykocin — Goniądz (około 58 km)
Dzień 2: Goniądz — Supraśl (około 71 km)
Dzień 3: Supraśl — Kruszyniany (około 53 km)
Dzień 4: Kruszyniany — Siemianówka (około 46 km)
Dzień 5: Siemianówka — Ploski (około 57 km)
Dzień 6: Ploski — Suraż (około 28 km)
Dzień 7: Suraż — Tykocin (około 49 km)

Wyprawa zaczyna się w Tykocinie - zwanym
"barokową perłą Podlasia", uroczym i malowniczym
miasteczku nad Narwią. Biegnie doliną Narwi aż do
doliny Biebrzy, gdzie trasa wiedzie przez rozległe
turzycowiska dolnego basenu, Carską Drogą w stronę
Goniądza, a potem w dół, w stronę Puszczy Knyszyńskiej – aż do Kruszynian – nieformalnej stolicy polskich
Tatarów. Dalej zaś, wzdłuż wschodniej granicy do
zbiornika Siemianówka – największego sztucznego
zbiornika na Podlasiu, położonego w północnej części
Puszczy Białowieskiej. Kolejne dni – trasa przebiega wzdłuż Narwi, przez senne, malownicze prawosławne wsie położone na brzegach rzeki. Potem, dalej, cały
czas wzdłuż biegu rzeki – aż ponownie kończy się w
Tykocinie.
Niekiedy w miejscowościach bruk na krótkich odcinkach. W Puszczy możliwe drogi leśne, szutrowe. Nad
Narwią bardzo rzadko krótkie odcinki piaszczyste.
Fragmenty przebiegające pod drogach publicznych z
niewielkim, lokalnym ruchem kołowym.

Długość trasy (około): 371 km
Przebieg trasy: Drohiczyn — Niemirów — Czeremcha — Białowieża — Białoruska Puszcza — Białowieża — Narew — Dubicze Cerkiewne — Drohiczyn
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Drohiczyn
Dzień 1: Drohiczyn — Niemirów (około 46 km)
Dzień 2: Niemirów — Czeremcha (około 41 km)
Dzień 3: Czeremcha — Białowieża (około 48 km)
Dzień 4: Wizyta w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej (około 60 km)
Dzień 5: Białowieża — Narew (około 60 km)
Dzień 6: Narew — Dubicze Cerkiewne (około 40 km)
Dzień 7: Dubicze Cerkiewne — Drohiczyn (około
76 km)

Wyprawa zaczyna się w Drohiczynie i biegnie wzdłuż
malowniczej doliny rzeki Bug. Potem ścianą wschodnią, wzdłuż granicy z Białorusią na północ w stronę
Puszczy Białowieskiej. Z Białowieży – jednodniowy
wypad na stronę białoruską, do części Puszczy położonej za naszą wschodnią granicą. Po powrocie z Białorusi do Białowieży dalej wzdłuż wschodniej granicy do
zbiornika Siemianówka – położonego w północnej
części Puszczy Białowieskiej największego sztucznego
zbiornika wodnego na Podlasiu. Kolejne dni – trasa
przebiega przez urocze, malownicze prawosławne
wsie w spokojnym, rolniczym krajobrazie. Potem,
znowu w stronę Bugu i prawym tym razem brzegiem
rzeki powrót do Drohiczyna.
Trasa w większości łatwa. Niekiedy w miejscowościach
bruk, lub nawierzchnie szutrowe na stosunkowo krótkich odcinkach. Po stronie białoruskiej warunki do
jazdy rowerem bardzo dobre. Odcinki leśne drogami
asfaltowymi lub szutrowymi, ale zasadniczo bez piasku. Części trasy przebiegające po drogach publicznych
z niewielkim ruchem kołowym.

Na styku trzech religii

Południowe Podlasie

Kod: RWeek 004

Kod: RWeek 005

Długość trasy (około): 309 km
Przebieg trasy: Drohiczyn — Niemirów — Czeremcha — Białowieża — Siemianówka — Kruszyniany —
Supraśl — Tykocin
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Drohiczyn
Dzień 1: Drohiczyn — Niemirów (około 46 km)
Dzień 2: Niemirów — Czeremcha (około 40 km)
Dzień 3: Czeremcha — Białowieża (około 47 km)
Dzień 4: Białowieża — Siemianówka (około 31 km)
Dzień 5: Siemianówka — Kruszyniany (około 47 km)
Dzień 6: Kruszyniany — Supraśl (około 40 km)
Dzień 7: Supraśl — Tykocin (około 46 km)

Wyprawa zaczyna się w Drohiczynie nad Bugiem.
Wpierw biegnie wzdłuż doliny rzeki Bug, a potem
poprzez nadgraniczne miejscowości ściany wschodniej
prowadzi do Białowieży. Stamtąd dalej na północ w
stronę Siemianówki - największego sztucznego zbiornika wodnego na Podlasiu. Dalej, po opuszczeniu Puszczy Białowieskiej do kolejnej Puszczy – Knyszyńskiej;
tam wizyta w nieformalnej stolicy polskich Tatarów –
Kruszynianach. Kolejny etap – to jazda leśnymi drogami do Supraśla, a stamtąd – wzdłuż Narwi do Tykocina
- uroczego i malowniczego miasteczka, zwanego
"barokową perłą Podlasia”.
Trasa w większości łatwa. Niekiedy w miejscowościach
bruk na krótkich odcinkach. Odcinki leśne mogą mieć
nawierzchnię szutrową. Lokalnie na odcinkach trasy
biegnących drogami lokalnymi niewielki ruch kołowy.

Długość trasy (około): 381 km
Przebieg trasy: Drohiczyn — Niemirów — Czeremcha — Białowieża — Narew — Suraż — Kleszczele
— Drohiczyn
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Drohiczyn, nocleg
Dzień 1: Drohiczyn — Niemirów (około 45 km)
Dzień 2: Niemirów — Czeremcha (około 41 km)
Dzień 3: Czeremcha — Białowieża (około 48 km)
Dzień 4: Białowieża — Narew (około 60 km)
Dzień 5: Narew — Suraż (około 46 km)
Dzień 6: Suraż — Kleszczele (około 76 km)
Dzień 7: Kleszczele — Drohiczyn (około 65 km)

Wyprawa zaczyna się w Drohiczynie – urokliwej
miejscowości nad Bugiem. Prowadzi w stronę
wschodniej granicy Polski a potem na północ – w
kierunku Białowieży i dalej – w kierunku rzeki Narew. Dalej, wzdłuż doliny Narwi do Suraża – aby
potem wrócić na południe i już przez malowniczy
krajobraz Podlasia – przebiega ponownie w stronę
rzeki Bug. Ostatni fragment przebiega ponownie
nad Bugiem – ale drugim brzegiem rzeki niż na
początku i kończy się w Drohiczynie.
Trasa w większości łatwa. Niekiedy w miejscowościach bruk na krótkich odcinkach. Nad Narwią
spotyka się odcinki piaszczyste albo szutrowe.

Rowerem po wschodniej granicy

NOWA WYCIECZKA

Kod: RWeek 006

Długość trasy (około): 408 km
Przebieg trasy: Drohiczyn — Niemirów — Czeremcha — Białowieża — Siemianówka — Sokółka —
Lipsk — Wigry
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Drohiczyn
Dzień 1: Drohiczyn — Niemirów (około 45 km)
Dzień 2: Niemirów — Czeremcha (około 41 km)
Dzień 3: Czeremcha — Białowieża (około 48 km)
Dzień 4: Białowieża — Siemianówka (około 31 km)
Dzień 5: Siemianówka — Sokółka (około 100 km)
Dzień 6: Sokółka — Lipsk (około 42 km)
Dzień 7: Lipsk — Wigry (około 65 km)
Dzień 8: Wigry (odpoczynek)

Początek w Drohiczynie nad Bugiem. Przejazd wzdłuż
rzeki Podlaskim Przełomem Bugu, przekroczenie rzeki i
jazda na północ, ścianą wschodnią w stronę Puszczy
Białowieskiej. Dalej, po opuszczeniu Puszczy Białowieskiej kolejna Puszcza – Knyszyńska, z wizytą w nieformalnej stolicy polskich Tatarów – Kruszynianach. Dalej
– wzdłuż wschodniej granicy RP, przez Wysoczyznę
Sokólską w kierunku źródeł Biebrzy – do Lipska. Stamtąd już po Suwalszczyźnie, wokół jeziora Wigry.
Trasa dość wymagająca, szczególnie niektóre dłuższe
odcinki. Odcinki leśne momentami poprowadzone są
drogami szutrowymi. Niekiedy w miejscowościach
bruk. Wszystkie fragmenty po drogach lokalnych z
niewielkim ruchem kołowym. Odcinki na Wysoczyźnie
Sokólskiej i Suwalszczyźnie mają czasami dość dużo
podjazdów.

Wyprawa po Biebrzańskim Parku

Trasa bocianich gniazd

Kulinarne Podlasie

Kod: RLW001

Kod: RLW002

Kod: RLW003

Długość trasy (około): 241 km

Długość trasy (około): 161 km

Długość trasy (około): 178 km

Przebieg trasy: Tykocin — Goniądz — Woźnawieś
— Wizna — Tykocin
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Tykocin
Dzień 1: Tykocin — Goniądz (około 56 km)
Dzień 2: Goniądz — Woźnawieś (około 55 km)
Dzień 3: Woźnawieś — Wizna (około 81 km)
Dzień 4: Wizna — Tykocin (około 49 km)

Przebieg trasy: Tykocin — Suraż — Ploski — Siemianówka — Białowieża
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Tykocin
Dzień 1: Tykocin — Suraż (około 38 km)
Dzień 2: Suraż — Ploski (około 31 km)
Dzień 3: Ploski — Siemianówka (około 60 km)
Dzień 4: Siemianówka — Białowieża (około 32 km)

Przebieg trasy: Wizna — Tykocin — Supraśl — Kruszyniany — Supraśl
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Wizna
Dzień 1: Wizna — Tykocin (około 49 km)
Dzień 2:Tykocin — Supraśl (około 47 km)
Dzień 3: Supraśl — Kruszyniany (około 39 km)
Dzień 4: Kruszyniany — Supraśl (około 43 km)

Trasa łatwa. Niewielkie przewyższenia, nawierzchnia asfaltowa
lub dobrze utrzymane drogi szutrowe.
Trasa rozpoczyna się w Tykocinie, i pierwszego dnia biegnie w
poprzek dolnego basenu rzeki, Carską Drogą, która wiedzie
przez całą, bagienną dolinę Biebrzy do Goniądza. Drugiego
dnia – przecina północną część Parku i pozwala na poznanie
Bagien Biebrzańskich basenu środkowego i górnego. Dzień
trzeci – to przejazd zachodnim, wyniesionym brzegiem rzeki z
widokami na całą, majestatyczną dolinę rzeki, z tysiącami
ptaków, meandrami i żerującymi łosiami. W ostatnim dniu,
czwartym – przejazd z Wizny do Tykocina drogami biegnącymi
przez dawne gospodarstwo łąkarskie położone w dolinie
Narwi.

Trasa średnia. Niewielkie przewyższenia, nawierzchnia asfaltowa lub drogi szutrowe. Rzadko piasek – szczególnie na krótkich
odcinkach leśnych. Niekiedy bruk, ale na krótkich odcinkach.
Trasa rozpoczyna się w Tykocinie, i pierwszego dnia biegnie
skrajem Narwiańskiego Parku Narodowego na południe. Po
drodze można zwiedzić dworek w Kurowie – siedzibę NPN, w
Waniewie przejść się przez przeszło kilometrową ścieżkę
edukacyjną w poprzek doliny Narwi. Drugiego dnia, od Suraża,
także doliną Narwi do Plosek. Trzeci dzień to odcinek z Plosek
do Siemianówki – w zależności od wyboru – którymś z brzegów rzeki, poprzez malownicze miejscowości z oryginalną
białoruską architekturą i wieloma drewnianymi cerkiewkami
po drodze. Dzień ostatni – to przejazd znad zbiornika Siemianówka do Białowieży przez Puszczę Białowieską.

Trasa średnia. Niewielkie przewyższenia, nawierzchnia
asfaltowa lub dobrze utrzymane drogi szutrowe. Rzadko
piasek, szczególnie na krótkich odcinkach leśnych. Niekiedy
w miejscowościach bruk.
Oprócz walorów przyrodniczych warto zwrócić uwagę,a
przede wszystkim spróbować specjałów typowo podlaskich,
od serów w Wiźnie czy Tykocinie, poprzez babkę ziemniaczaną wraz z kartaczami w Supraślu aż po tatarskie jadło.

Od Narwi po Świsłocz

Po ziemi polskich Tatarów

Biebrza basen południowy

Kod: RW001

Kod: RW002

Kod: RW003

Długość trasy (około): 88 km

Długość trasy (około): 82 km

Długość trasy (około): 109 km

Przebieg trasy: Tykocin — Supraśl — Kruszyniany
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Tykocin
Dzień 1: Tykocin — Supraśl (około 47 km)
Dzień 2: Supraśl — Kruszyniany (około 39 km)

Przebieg trasy: Supraśl — Kruszyniany — Supraśl
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Supraśl
Dzień 1: Supraśl — Kruszyniany (około 39 km)
Dzień 2: Kruszyniany — Supraśl (około 43 km)

Przebieg trasy: Tykocin — Goniądz — Wizna
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Tykocin
Dzień 1: Tykocin — Goniądz (około 55 km)
Dzień 2: Goniądz — Wizna (około 54 km)

Trasa łatwa. Niewielkie przewyższenia, nawierzchnia asfaltowa lub dobrze utrzymane drogi szutrowe. Niekiedy w
miejscowościach bruk na krótkich odcinkach.
Trasa, jadąc od strony Tykocina przebiega wzdłuż doliny
Narwi — na początku w pewnym oddaleniu aż do jazdy
praktycznie nad samą rzeką. Biegnie poprzez nadnarwiańskie wsie i miasteczka aż dochodzi do ścieżki rowerowej na
granicy Puszczy Knyszyńskiej — w stronę Supraśla. Drugiego dnia trasa prowadzi przez puszczańskie miejscowości,
drogami przez las i malownicze doliny rzeki Supraśli, a
kończy się w Kruszynianach — miejscowości będącej nieformalną stolicą polskich Tatarów. Trasa jest łatwa, z niewielkimi przewyższeniami. W większości nawierzchnia asfaltowa
lub szutrowa. Niekiedy w miejscowościach spotyka się bruk
(kocie łby). W Puszczy Knyszyńskiej, szczególnie wybierając
trasę alternatywną można się natknąć na fragmenty piaszczyste — ale to są jedynie dość krótkie fragmenty.

Trasa biegnąca od Supraśla, do Supraśla — pozwoli na
poznanie drugiej co do wielkości na Podlasiu puszczy —
Puszczy Knyszyńskiej (Puszcza Knyszyńska jest mniejsza od
całej Puszczy Białowieskiej - czyli od tej leżącej w Polsce i na
terenie Białorusi)! Trasa wiedzie przez urocze zakątki doliny
rzeki Supraśli, Sokołdy, małe wioseczki i chutory zamieszkałe przez katolików, prawosławnych, a także muzułmanów
— polskich Tatarów. Widoki i krajobrazy puszczańskich
miejscowości, rzecznych dolin, lasu — niezapomniane. Drugiego dnia, przez Krynki powrót do Supraśla północną częścią Puszczy Knyszyńskiej — przez wsie położone na
styku Puszczy i wysoczyzny Sokólskiej, z malowniczymi
kościołami i cerkiewkami.

Trasa łatwa. W przeważającej większości drogi asfaltowe,
czasami z nieco podniszczoną nawierzchnią.
Jadąc od strony Tykocina trasa przebiega początkowo
wzdłuż doliny Narwi — aby potem wjechać na Carską Drogę
— trakt zbudowany na przełomie XIX i XX wieku , w celu
połączenia rosyjskich twierdz w Osowcu z innymi decyzją
cara Mikołaja II. Droga ta przecina Bagna Biebrzańskie,
biegnie lewą stroną rzeki — ale dotarcie i zobaczenie
Biebrzy z tego miejsca jest praktycznie niemożliwe — bagna
ciągną się kilometrami. Droga jest łatwa, wyasfaltowana. Po
drodze znajduje się kilka wież widokowych, jest drewniana
kładka — pomost drewniany na Długiej Łuce — który
umożliwia „wdarcie się suchą nogą” na bagna.
Drugiego dnia trasa biegnie zachodnim, wysokim brzegiem
Biebrzy — i z tej strony można będzie zobaczyć panoramę
całej doliny rzeki z jej bogactwem, meandrami, starorzeczami i przede wszystkim — z ptakami.

Z biegiem Narwi do Białowieży

Orientalne Podlasie

Przez dwie Puszcze

Kod: RW004

Kod: RW005

Kod: RW006

Długość trasy (około): 92 km

Długość trasy (około): 106 km

Długość trasy (około): 92 km

Przebieg trasy: Ploski — Siemianówka — Białowieża
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Ploski
Dzień 1: Ploski — Siemianówka (około 60 km)
Dzień 2: Siemianówka — Białowieża (około 32 km)

Przebieg trasy: Ploski — Siemianówka — Kruszyniany
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Ploski
Dzień 1: Ploski — Siemianówka (około 60 km)
Dzień 2: Siemianówka — Kruszyniany (około 46 km)

Przebieg trasy: Białowieża — Siemianówka — Kruszyniany
Poszczególne odcinki:
Dzień 0: Przyjazd, nocleg Białowieża
Dzień 1: Białowieża — Siemianówka (około 32 km))
Dzień 2: Siemianówka — Kruszyniany (około 46 km)

Trasa średnia. Na niektórych odcinkach można spotkać
szuter lub piasek. Poza tym drogi asfaltowe. W niektórych
miejscowościach niekiedy bruk. Przewyższenia niewielkie.
Trasa rozpoczyna się w okolicach miejscowości Ploski nad
Narwią. Biegnie — w zależności od wyboru — południowym lub północnym brzegiem rzeki. Na trasie (obu), przejeżdża się przez malowniczo położone wsie, w dużej części
zamieszkałe przez prawosławnych mieszkańców. Po drodze
spotyka się drewniane cerkwie, domy z charakterystycznymi, białoruskimi zdobieniami. Momentami trasa prowadzi
przez drogi szutrowe — a z rzadka może się trafić piasek.
Po noclegu w pobliżu Zbiornika Siemianówki droga wiedzie
przez Puszczę Knyszyńską — na północ, aż do nieformalnej
stolicy polskich Tatarów — Kruszynian.

Trasa średnia, ale czasem występujący piasek na drogach. Niewielkie przewyższenia. Niekiedy w miejscowościach bruk na krótkich odcinkach.
Trasa może się rozpocząć albo w Białowieży, albo w Kruszynianach. Trasa wiedzie przez dwie Puszcze — Białowieską i
Knyszyńską. Jadąc z Białowieży przez malownicze wsie a
potem drogą Narewkowską aż do Zbiornika Siemianówka.
Następnego dnia, znad Siemianówki na południe — można
będzie zobaczyć i porównać obie Puszcze — trasa wiedzie
aż do Kruszynian — nieformalnej stolicy polskich Tatarów.
Drogi mieszane, asfalt, szuter; czasami w miejscowościach
„kocie łby”.

Trasa średnia. Niewielkie przewyższenia, ale momentami
mogą się trafiać odcinki piaszczyste. Przez Puszczę droga
szutrowa.
Trasa rozpoczyna się w okolicach miejscowości Ploski nad
Narwią. Biegnie — w zależności od wyboru — południowym lub północnym brzegiem rzeki. Na trasie (obu), przejeżdża się przez malowniczo położone wsie, w dużej części
zamieszkałe przez prawosławnych mieszkańców. Po drodze
spotyka się drewniane cerkwie, domy z charakterystycznymi, białoruskimi zdobieniami. Momentami trasa prowadzi
przez drogi szutrowe — a z rzadka może się trafić piasek.
Po noclegu w pobliżu Zbiornika Siemianówki droga wiedzie
przez Puszczę Białowieską — aż do samej Białowieży. To w
dużej części droga szutrowa.

