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Poprzez dziewicze tereny do Biebrzańskiego Parku Narodowego 
 
Jest to najmniej uczęszczana trasa na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego a warta 
poznania ze względu na dzikość i urodę Jegrzni i wybudowanego jeszcze w XIX wieku 
Kanału Woznawiejskiego, będącego jednocześnie od strony zachodniej granicą Czerwonego 
Bagna. Jest to tak dziki teren, że w promieniu kilkunastu kilometrów nie spotyka się żadnych 
osiedli ludzkich, nie można tam dojść ani dojechać, bo nie prowadzą tam żadne szlaki 
turystyczne. Można tam tylko dopłynąć wśród ciszy naruszanej jedynie pluskiem wioseł i 
głosami licznego ptactwa. Do Biebrzy dostajemy się po pokonaniu 7 kilometrowego odcinka 
niedostępnej z brzegu rzeki Ełk i jest to już powrót do „cywilizacji”. Biebrza jest po prostu 
bardziej poznana, ale dla znawców przyrody równie atrakcyjna zwłaszcza wiosną i wczesnym 
latem. Któż nie zakochał się w setkach hektarów ukwieconych nadbiebrzańskich łąk i 
tysiącach ich skrzydlatych mieszkańców? Wędkarze też nie będą zawiedzeni. 
 

 
 
 
Program: 
 
Dzień pierwszy 

- przydzielenie sprzętu, przejazd z Dreństwa do Kuligów, 
- na trasie Kuligi –Goniądz (pole namiotowe, kwatery, restauracja, bar, 

sklepy) 
- dł. odcinka 25 km 

 
Dzień drugi: 

- spływ na trasie Goniądz- Osowiec- Biały Grąd,  
- dł. trasy 21 km 
- zakończenie spływu, przejazd do Dreństwa 
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Możliwy jest wariant trzydniowy spływu rozpoczynającego się w naszej bazie z 
jeziora Dreństwo do Jegrzni i dalej wg powyższego opisu. 
 
Ceny: 
 
W miesiącach V, VI, IX  (w miesiącach VII iVIII cena o 25% wyższa). 
 
 2 dni (złoty) 3 dni (złoty) 
2 osoby 337 397 
4 osoby 457 567 
6 osób 577 813 
8 osób 697 937 
10 osób 1034 1334 
12 osób 1154 1514 
 
W cenę pakietu wliczono: 

 
- wynajem kajaków ze sprzętem 
- transport kajaków i osób 
- bilety wstępu do BPN 
- winiety na spływ przez BPN 
- parkowanie samochodów u gospodarzy 

 
Dodatkowo można zamówić: 
 

- ubezpieczenie NW i bagażu 
- wycieczkę do Twierdzy Osowiec  
- licencje na połów ryb 

 
Ceny nocleg: 
 
- pole namiotowe – 5 zł. od osoby 
- namioty wypożyczone u nas – 10 zł. za dzień 
- kwatery – 30-35 zł. 
 
Dojazd do Dreństwa we własnym zakresie. Możliwość noclegu na naszych 
kwaterach przed spływem – 35 zł/osoba. Można skorzystać z komfortowej 
fińskiej sauny. 
 


