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Wioski tematyczne – Białowieża (1 dzień) 
 

 

PODLASKIE WIOSKI TEMATYCZNE ZAPRASZAJĄ NA PRZYGODĘ Z TRADYCJĄ WSI I DZIEDZICTWEM REGIONU 

PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ: 

 BORYSÓWKA- WIEŚ DREWNIANA - to wioska tematyczna z regionu Puszczy Białowieskiej, która propaguje ideę 
turystyki poznawczej i zrównoważonej. Poprzez edukację i zabawę poznać można to, co w tutejszej kulturze 
i tradycji jest najważniejsze. 

 ,,Warsztaty kulinarne”- wypieki tradycyjnych, regionalnych „Ciasteczek Drewniaka” 

 „Drewniana Olimpiada” – gry i zabawy integracyjne z wykorzystaniem naturalnych prostych przyrządów 
zrobionych z drewna. 

Po zajęciach wspólne ognisko 

 WIOSKA MAŁEGO OSOCZNIKA W DUBINACH - „Nie na pustyni, lecz w leśnej krainie! Osocznicy – tak brzmi ich 
imię!” 

 Warenniki Osoczników – czyli nieudane łowy… i co dalej? Warsztaty kulinarne dla małych i nieco większych 
osoczników 

 Warsztaty plastyczne: klejna i asygnaty- ABC leśnego skryby, Osocznik twojej wyobraźni 

 Gry i zabawy: Leśne Szczupaki (zabawa dla najmłodszych Osoczników z drapieżną rybą w tle – łowimy rybki 
i odgadujemy zagadki), Zmagania Leśnych Siłaczy (bieg z pieńkiem do i z lasu – wyścig dla małych Osoczników). 

 Quest przy Świetlicy Wiejskiej dla małych i nieco większych Osoczników: Skarb Osoczników. 

 Certyfikat. 

 LIPINY - WIOSKA BULWY - Lipiny to wioska taka, co nade wszystko kocha ziemniaka! 

 Warsztaty kulinarne 

 Bulwapiada 

 Warsztaty Artystyczne 

 Fotobulwa 

  „Drewniany Artysta" – każdy może odkryć swój talent”, to warsztaty tematyczne 

 

 

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE:  autokar  + opłaty, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu ujęte w programie, 

pilot/przewodnik  
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