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SZCZEGÓŁY CENY 1250 zł/os.  
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem klasy turystycznej około 1300 km, ubezpieczenie NNW TU Europa na trasie
wycieczki, opieka Pilota/Przewodnika, 2 x nocleg w Hotelu we Wroceniu, w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienką, 3 x śniadanie w
Hotelu, 2 x obiadokolacja w Hotelu*** (w tym jedna biesiadna w formie grilla) , bilet wstępu na " Całodzienną Trasę Wodną
przepływu Tratwami" z poczęstunkiem kawa, ciasto, kanapki, całodzienny spływ kajakowy po Biebrzy - trasa 20 km, Bilet Wstępu
do BPN na 3 dni, bilet wstępu do Zamku w Tykocinie, Zwiedzanie miasta Tykocin z Przewodnikiem, bilet wstępu do synagogi
Przewodnik po BPN ,Podatek Vat, obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy.
Na terenie ośrodka możliwość korzystania we własnym zakresie dodatkowo z bufetu - napoje, przekąski, lody, piwo.

PRAWDZIWA DZIKOŚĆ NATURY NAD ROZLEWISKIEM 
SIERPNIÓWKA 3 DNI - DOLINA BIEBRZY, SPŁYW TRATWAMI 
I DODATKOWO PŁATNY DLA CHĘTNYCH LOT BALONEM 
TERMIN 12.08.2023 - 14.08.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

Dzień I 12.08.2023
Przyjazd do Wrocenia godzina 10:00 - zostawienie bagaży i regenerujące śniadanie, godzina  12:00 - 17:00 spotkanie z Przewodnikiem i spływ
Tratwami,  godzina 18:00 zakwaterowanie w pokojach i obiadokolacja w formie ogniska w menu kiełbasy regionalne + mięso zamarynowane w
aromatycznych przyprawach + kociołek z mięsem i warzywami + pieczywo. Nocleg.

Dzień II 13.08.2023
Lot balonem (dla osób, które wykupiły te opcję przy sprzyjających warunkach) i  spływ kajakowy.
Spływ na trasie na trasie Wroceń-Osowiec Twierdza (20km, 5 godz.)
W przypadku lotu balonem pobudka o godzinie ok. 3:45!  dojazd na miejsce lotów - lot o wschodzie słońca godzina 5:00! 
Czas trwania lotu około 1:10 h. po lądowaniu - ukoronowanie lotu szampanem. 
Przejazd na śniadanie do hotelu na godzinę 9:00 - 9:30
Godzina 10:00- 17:00 spływ kajakami , godzina 18:00 obiadokolacja dwudaniowa - wyjątkowa regionalna kuchnia, nocleg.

Dzień III 14.08 wymeldowanie po śniadaniu 9:30 
Przyjazd do  Tykocina godzina 10:30  zwiedzanie miasta, Zamku godzina 11-12:00 i Wielkiej Synagogi godzina 12.30-13.30, czas wolny na
posiłek 13.30-15:00 
Wyjazd w drogę powrotną 15:00, orientacyjne godziny powrotu 14.08 godzina 23:00  - podane godziny są orientacyjne! 

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy McDonald' s godzina 2:50 12.08.2023r.
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81 godzina 02:10 12.08.2023r.
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 ul. Polna, przy Renault Pietrzak, godzina 02:25 12.08.2023r.
KATOWICE zatoczka  przy  wejściu głównym do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, ul. Olimpijska 02:40 12.08.2023 
WARSZAWA Centrum Handlowe Blue City parking. godzina ok.  08:00
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/ Rudzie Śląskiej - przystanki linii autobusu nr M1 przy DTŚ - 
miejsca przystanków dostępne są na www.mobiletour.pl w zakładce przystanki 
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Jeśli masz ochotę pokonać szlak Biebrzy w sposób niekonwencjonalny, to proponujemy Ci spływ tratwą. Tratwa
stanowi oryginalny środek transportu sprzyjający obserwacji otaczającej przyrody. Jest jednocześnie miejscem do
spania, przygotowania posiłków, znakomitym punktem obserwacyjnym, pomostem do wędkowania i kąpieli. Tratwa
stwarza dogodne warunki do opalania, a także do biesiadowania. Niepowtarzalny smak ma zaparzona na tratwie kawa
lub herbata.
Spływ tratwą, to niebanalny sposób na spędzenie wolnego czasu i gwarancja przeżycia niezapomnianej przygody w
dolinie nieujarzmionej rzeki nazywanej przez niektórych Polską Amazonią. Podróż tratwą po Biebrzy to niesamowite
przeżycie, a jednocześnie swoista szkoła życia. Przez kilka dni załoga żyje na pokładzie “pływającego domku”
oddzielona od reszty cywilizowanego świata. Płynie się często pośród rozległych, dzikich terenów. Uczestnicy uczą się
samodzielności, starają się radzić sobie w różnych sytuacjach. Wszystko co stąd wyniosą przyda im się później w
codziennym życiu.
Spływ tratwą po Biebrzy, to niesamowita przygoda odbywająca się w surowej scenerii, w odludnej krainie bagien
biebrzańskich. To nietuzinkowa atrakcja i wielkie przeżycie. Czegoś takiego nie zapomina się. Po powrocie „do ludzi”
jest czym pochwalić się znajomym.
Podczas podróży tratwą można przestać myśleć o całym świecie i skupić się tylko na tratwie i na obcowaniu z dziką
przyrodą z dala od ludzi i cywilizacji. Z pokładu tratwy, a szczególnie z górnego pokładu można podziwiać bagienne
krajobrazy BPN – dzikie z mnóstwem ptactwa wodno-błotnego. Polecamy wszystkim taki wypad. No prawie
wszystkim.
Podróż tratwą, to często powolny i leniwy spływ meandrującą rzeką, gdzie tratwa płynie wolno swoim tempem, a
uczestnicy wylegują się na dachu, obserwują przyrodę, łowią ryby albo po prostu nic nie robią. Ale nie raz bywa też i
tak, że trzeba powalczyć z przeciwmościami, szczególnie niesprzyjającym wiatrem, z samym sobą i innymi
przeciwnościami losu. Przy załamaniach pogody taka forma poznawania świata przypomina czasami surrival, gdzie
uczestnicy muszą sami sobie radzić. Czasami nawet poburłaczyć ciągnąć tratwę na linie wzdłuż brzegu, wykąpać się w
rzece, przygotować sobie jedzenie. To swoista szkoła życia, kuźnia charakteru.
Nie należy zapominać, że Biebrza jest dziką i nieprzewidywalną rzeką i odcinek z założenia krótki i łatwy może
okazać się parodniowym wyzwaniem.

SPŁYW TRATWĄ MEANDRAMI BIEBRZY

Tykocin to drobne miasteczko na Podlasiu, położone zaraz przy rzece Narew, które zasłynęło ze swej żydowskiej historii oraz
upodobania królów i innych magnatów. Do dziś jednymi z głównych atrakcji Tykocina i okolic jest żydowska synagoga, dawny zamek
króla Zygmunta II Augusta, czy pobliski targ staroci w Kiermusach. Właściwie miasteczko samo w sobie jest już bardzo malownicze, a
żeby się przekonać wystarczy wyjść na główny rynek, który zbudowany jest w stylu barokowym. Tykocin oprócz swej urzekającej
architektury pożydowskiej, zaraz obok ma też coś dla poszukiwaczy spokoju ducha – Biebrzański oraz Narwiański Park Narodowy.
Ciekawostka – Filmy „U Pana Boga w ogródku” oraz „U Pana Boga za miedzą” były międzyinnymi kręcone właśnie w Tykocinie, w
miejscach takich jak np. restauracja Alumnat. 

TYKOCIN
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Spływy rozpoczynają się w bazie wypożyczalni Ośrodka Agroturystycznego DOLINA BIEBRZY we Wroceniu, a kończą się w jednym
z dwóch dostępnych punktów – Goniądzu lub Osowcu Twierdzy. Stamtąd, po zakończonym spływie, odbierane są kajaki oraz
kierowcy, a w miarę dostępnych miejsc także wszyscy uczestnicy spływu.
Dbając o komfort i bezpieczeństwo naszych kajakarzy na spływy polecamy kajaki polietylenowe Vista. Są to otwarto kokpitowe
kajaki charakteryzujące się dużą przestrzenią, łatwością wsiadania i wysiadania, stabilnością, komfortowymi fotelami z oparciami
wyłożonymi miękkim i szybkoschnącym neoprenem, regulowanymi podnóżkami. Zalety tych kajaków doceni każdy kajakarz

CHARAKTERYSTYKA SZLAKU
Szlak Biebrzy na odcinku poniżej Wrocenia pozbawiony jest przeszkód w postaci zwalonych drzew, mielizn, mostków. Nie
występują tu przenoski oraz innego rodzaju utrudnienia. Trasa przebiega wśród dzikich łąk i torfowisk. O łagodnym charakterze
rzeki decyduje spokojny, wręcz leniwy nurt. Dzięki czemu jest tu bardzo bezpiecznie. Swoją przygodę z kajakarstwem mogą
rozpoczynać tu osoby nie mające doświadczenia i umiejętności kajakarskich, rodziny z dziećmi oraz seniorzy. Stosunkowo mały
ruch turystyczny wraz z dużą przestrzenią daje możliwość kontemplacji, upajania się panującą ciszą i wszechobecną zielenią. Jedyną
niedogodnością szlaku Biebrzy może być brak lasów i związane z tym duże nasłonecznienie na co należy się odpowiednio
przygotować zabierając ze sobą właściwy ubiór.

Wroceń – Osowiec Twierdza (20km, około 4-5 godz.).

SPŁYW KAJAKOWY 
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Lot widokowy ponad miastem, ponad lasem, ponad rzeką i łąkami… Kwintesencja baśniowej, podniebnej podróży. Swobodny
przelot balonem na ogrzane powietrze nad wybranym terenem, by podziwiać malowniczą okolicę albo miasto z lotu ptaka,
by dokonywać obserwacji przyrodniczych, albo też by po prostu przeżyć niezwykłe i ekscytujące doświadczenie. Marzenie o
takim locie można spełnić z nami.
Do lotów widokowych najlepsze są tereny słabo zurbanizowane o wysokich walorach krajobrazowych.
Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce, obejmujący teren rozległych bagien, nie należy do łatwych
miejsc na lot balonem. Grząski teren nie pozwala na swobodne lądowanie w przygodnym miejscu. Trzeba dobrze znać te okolice,
aby wiedzieć jak zorganizować przelot. Jednak bez wątpienia warto. Biebrzański Park Narodowy to królestwo łosia, licznych
gatunków ptactwa oraz malowniczych krajobrazów, niespotykanych w żadnym innym miejscu. Kosz balonu jest najlepszym punktem
obserwacji wszelkich wspaniałości, w jakie obfitują biebrzańskie mokradła.

Rozpoczyna się przygoda. Lecimy z wiatrem. Trzeba wiedzieć, że balon przemieszcza się zawsze zgodnie z prędkością i kierunkiem
wiatru. Nie da się nim dowolnie skręcać ani zawracać. Można go tylko unosić w górę i opuszczać na dół. W jaki sposób zatem sterować
balonem w poziomie? Wykorzystujemy wiatr, który porusza się w różnych kierunkach na różnych wysokościach. Sterując wysokością –
łagodnie wznosząc się i opadając – tym samym sterujemy balonem.
Lot trwa około godziny +/- 15 minut. W tym czasie pokonujemy dystans od kilku do kilkudziesięciu kilometrów na wysokości od 300 do
3000 metrów. Podczas lotu wykonujemy czynności nawigacyjne, a pasażerowie robią zdjęcia i delektują się widokami, wymieniając między sobą
wyrazy zachwytu.
Nie zawsze musimy unosić się bardzo wysoko. Czasami lot na niższej wysokości – nad dachami domów czy malowniczą rzeką – jest ciekawszy
niż wznoszenie się pod chmury.
Poniżej stale towarzyszy nam ekipa naziemna, która podąża za naszym statkiem powietrznym i czuwa nad przebiegiem lotu oraz kontroluje
warunki startu i lądowania.
Lądujemy w przygodnym terenie. Musimy wyszukać odpowiedni plac, pole albo łąkę, gdzie balon się zmieści i bez przeszkód wyhamuje.
Celujemy w miejsce suche i z dobrym dojazdem. Łagodnie obniżamy wysokość lotu, zbliżamy się do podłoża i już po chwili jesteśmy na ziemi.
Bywa, że kosz balonu ulega delikatnej wywrotce, dlatego należy trzymać się burty i uważać na sprzęt fotograficzny.
Koniec, a może dopiero początek przygody?
Pierwszą podróż balonem wieńczy tradycyjna ceremonia chrztu na aeronautę. Na koniec wszystkich pasażerów odwozimy na miejsce startu lub
zakwaterowania.

WAŻNE: 
Godzinę i miejsce zbiórki potwierdzamy na 1-2 dni przed terminem. Ostateczną decyzję o godzinie startu podejmuje pilot – dowódca statku
powietrznego, mając na względzie bezpieczeństwo pasażerów oraz pogodę.
Konkretny dzień lotu ustalamy biorąc pod uwagę przede wszystkim przewidywane warunki meteorologiczne. Zachmurzenie, temperatura, brak
opadów, prędkość i kierunek wiatru – to najważniejsze czynniki, decydujące o terminie lotu. Dlatego przed planowaną podróżą utrzymujemy
kontakt z pasażerami, informując na bieżąco o warunkach lotu.
O ustalonej godzinie przyjeżdżamy na miejsce i rozpoczynamy przygotowania do startu. Wypuszczamy sondę, która pozwala określić siłę i
kierunek wiatru. Chętni mogą wziąć udział w rozkładaniu balonu i napełnianiu powłoki.
W tym czasie odbywa się niezbędny instruktaż, podczas którego uczestnicy zapoznają się z budową balonu i zasadami bezpieczeństwa. Pilot
wraz z pasażerami lokują się w gondoli i…startujemy :)

W locie balonem może brać udział właściwie każdy, również dzieci i osoby starsze. Należy jednak zaznaczyć, że małe dzieci
o wzroście poniżej 110 cm mogą poczuć się w gondoli o wysokich burtach niezbyt komfortowo. Jako inne ważne
przeciwwskazania do lotu należy wymienić zaawansowaną ciążę, choroby układu krążenia i oddechowego oraz nadciśnienie,
poważne urazy kostno-stawowe oraz lęk przestrzeni. Nigdy też nie pozwalamy na udział w locie osobom pod wpływem
alkoholu. Na ewentualną lampkę szampana dla uczestników lotu okolicznościowego jest czas dopiero po wylądowaniu. Nigdy
nie decydujemy się na lot, jeśli pojawią się choćby najdrobniejsze wątpliwości. Tutaj nie ma miejsca na ryzyko.
Piloci i Mechanicy posiadają stosowne licencje lotnicze i przechodzą okresową weryfikację pod względem kwalifikacji
zawodowych i predyspozycji zdrowotnych. Odpowiadamy za należyte przygotowanie sprzętu i załogi do lotu, jak również za
bezpieczeństwo pasażerów i ich bagażu.
Sprzęt należy do najnowszych i najbezpieczniejszych w kraju. Balony poddawane systematycznym przeglądom technicznym
w certyfikowanej organizacji obsługowej, a wszystko jest zawsze starannie sprawdzane przed każdym lotem

LOT BALONEM - OPCJA DLA CHĘTNYCH DODATKOWO
PŁATNA! 

https://lotybalonowe.com.pl/o-nas/#bezpieczenstwo
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Warunki rezerwacji WYCIECZKI- przy zapisaniu się na wycieczkę - obowiązują następujące zasady 
 
Aby zapisać się na wycieczkę należy:

Podać dane uczestnika/ów tj. imię nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu i adres email + adres zamieszkania ORAZ
miasto wsiadania - wybrane z ramowego planu! 

Pokoje są 2, 3 osobowe  oraz jeden 4 osobowy. Pojedyncze osoby  mogę zapisać się na dokwaterowanie z inną osobą
- nie mamy jedynek! 

Po otrzymaniu danych umowę wycieczki wyślemy na maila wskazanego w umowie.

Następnie należy:
Wydrukować i podpisać umowę wycieczki oraz  odesłać jej droga mailową w formie skanu lub zdjęcia w ciągu 2 dni od
otrzymania na kontakt@mobiletour.pl

WARUNKI PŁATNOŚCI

Zgodnie z Ustawą Turystyczną jeśli do wycieczki jest więcej niz 30 dni 
płatny po podpisaniu  umowy jest zadatek w wysokości 30% wartości wycieczki tj.  375 zł/ os 
reszta  jest płatna na 30 dni przed wycieczką tj. 875 zł 

WARUNKI REZERWACJI LOTU BALONEM  i płatności za lot :
LOT  widokowy balonem nad Biebrzą 
Lot odbędzie się przy minimalnej liczbie chętnych osób tj. 18 osób - 21 osób 

CENY od kontrahenta wykonującego loty ( Biuro Podróży Mobile Tour nie pobiera żadnej dodatkowej prowizji za
zorganizowania lotu!) 
przy 18 osobach chętnych cena za osobę 740 zł 
przy 19 osobach chętnych - cena za osobę 700 zł 
przy 20 osobach chętnych - cena za osobę 665 zł 
przy 21 osobach chętnych - cena za osobę 630 zł 

Rezerwacji lotu balonem dokonujemy przy rezerwacji wycieczki  do danych dodatkowo wpisując LOT BALONEM
Płatność za lot balonem jest obowiązkowy po podpisaniu umowy - umowa zobowiązuje do zapłaty. 
Płatność za lot balonem możemy podzielić na 2 raty.

Jeśli lot balonem nie będzie mógł odbyć się ze względu na Warunki atmosferyczne - otrzymają Państwo zwrot  na konto z
którego została dokonana płatność w ciągu 14 dni od odwołania lotu. 

DANE KONTAKTOWE
www.mobiletour.pl 
kontakt@mobiletour.pl 
883-777-209 (Infolinia Pon- Pt 9:00-17:00) 
Biuro - Zabrze ul. Wolności 219 czynne Pon- Pt 11-16

WARUNKI REZERWACJI WYCIECZKI ORAZ 
WYCENA LOTU + REZERWACJA I PŁATNOŚĆ ZA LOT


