ZASADY ZAMAWIANIA POCIĄGÓW:

DODATKOWE ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

 Możliwe

Supraśl (miasto położone ok. 6 km od kolejki wąskotorowej) niezwykły

jest zamówienie pociągu z jednym wagonem
(28 miejsc siedzących + 2 dodatkowe). Wagonik zakryty
– możliwość jazdy o każdej porze roku.
 Przy dobrej pogodzie możliwość wykorzystania odkrytego
wagonu biesiadnego (stół + 20 miejsc siedzących)

zakątek Podlasia. Miasto o barwnej 500-letniej historii, której świadectwem są liczne zabytki architektoniczne. Obecnie ze względu na swoje
położenie oraz zaplecze naukowe jest postrzegany jako ośrodek turystyczno-kulturalny i edukacyjny w regionie.
Zalew w Czarnej (położony 0,7 km od kolejki wąskotorowej) moż-

Opłaty za korzystanie z kolejki:
 Za pociąg z jednym wagonem dla dzieci lub młodzieży do
26 roku życia: 420 zł (przy pełnym wykorzystaniu miejsc
średnio na jedno miejsce 15 zł). Dołączenie wagonu biesiadnego: dopłata 260 zł.
 Za pociąg z jednym wagonem dla dorosłych: 490 zł (przy
pełnym wykorzystaniu miejsc średnio na jedno miejsce
17,50 zł). Dołączenie wagonu biesiadnego: dopłata 300 zł.
W opłatę za korzystanie z kolejki wliczone jest również rozpalenie ogniska (na życzenie Klienta).

liwość plażowania i kąpieli, jak również wędkowania.

Czas jazdy kolejką tam i z powrotem: ok. 2 godzin.
Spacer po lesie: ok. 1 godz.
Czas na ognisko/piknik: 1–2 godz.

Przejazd kolejką wąskotorową można połączyć ze zwiedzaniem:

Oferujemy również organizację usług dodatkowych wg indywidualnej kalkulacji, np. organizację dojazdu i powrotu
z Czarnej Białostockiej, gastronomię, noclegi, zespół muzyczny na biesiadę przy ognisku, pieczenie prosiaka, przewodnika po P. K. Puszczy Knyszyńskiej i inne indywidualne
życzenia i propozycje Klientów.
Zamówienie musi nastąpić minimum 3 dni przed planowanym przejazdem pociągu, na faks 022 436 03 64 lub na
e-mail: fundacjakl@poczta.onet.pl. Po złożeniu zamówienia,
przyjęcie do realizacji następuje przez potwierdzenie pisemne lub telefoniczne.
Dodatkowe informacje i zamawianie:
tel. 663 310 121

Czarna Wieś Kościelna (położona 2,4 km od kolejki wąskotorowej)
szlak rękodzieła ludowego i ginących zawodów – kowal, garncarz.
Leśna ścieżka dydaktyczna rezerwatu Jałówka (ok. 4 km od kolejki
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wąskotorowej).
Leśna ścieżka dydatktyczna rezerwatu Woronicza i Arboretum
w Kopnej Górze (ok. 12 km od kolejki wąskotorowej).
W sąsiedztwie trasy są wyznaczone szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne, kajakowe.

Białegostoku, miejsc kultury tatarskiej (meczety w Kruszynianach
i Bohonikach), Białowieskiego Parku Narodowego.

KONTAKT:
Fundacja Na Rzecz Leśnych Kolei Wąskotorowych
ul. Dunajecka 15/12
02-369 WARSZAWA
www.fkl.iap.pl
Tel./faks 022 436 03 64
NIP: 526-24-60-863
REGON: 016202820-00017
Konto bankowe: 51 2130 0004 2001 0409 6798 0001
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

„w głąb odwiecznej puszczy wąskim żelaznym szlakiem…”

Szanowni Państwo!

TRASA KOLEJKI

Fundacja, którą mam przyjemność reprezentować podjęła się zadania nad wyraz trudnego: uruchomienia leśnej kolejki wąskotorowej, nieczynnej od 1993 roku.
W listopadzie 2005 roku otworzyliśmy dla przewozów
turystycznych pierwszy odcinek o długości 8 km z Czarnej Białostockiej do Czeremchowej Tryby. Przejazd tym
odcinkiem dostarczył nam niezapomnianych wrażeń –
możliwości obcowania z pięknem dziewiczych lasów
Puszczy Knyszyńskiej oraz zabytkową kolejką wąskotorową. Dlatego chciałbym, aby otwarty szlak służył
wszystkim, którzy spragnieni są wypoczynku i obcowania z przyrodą w oryginalnej i niebanalnej formule. Serdecznie zapraszam do współpracy.
Prezes Fundacji Na Rzecz Leśnych Kolei Wąskotorowych
Maciej Kozłowski

Gdañsk

O FUNDACJI:
W Polsce po II wojnie światowej istniało 37 oddzielnych systemów linii leśnych kolejek wąskotorowych.
Do dzisiaj pozostały zaledwie cztery (na terenie Bieszczad oraz puszcz: Augustowskiej, Białowieskiej i Knyszyńskiej). Wobec postępującej dewastacji nieczynnych linii kolei leśnych (również tych wpisanych do rejestru zabytków), w czerwcu 1999 roku powołano Fundację Na Rzecz Leśnych Kolei Wąskotorowych.
Misją Fundacji jest zachowanie i odbudowa kolejek
leśnych jako zabytku techniki i zjawiska kulturowego oraz ich wykorzystanie w ruchu turystycznym.
Obecnie Fundacja zarządza wąskotorową kolejką leśną
w Puszczy Knyszyńskiej. Jej trasa biegnie z Czarnej
Białostockiej do Kopnej Góry (woj. podlaskie) przez tereny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
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Czarna Białostocka
Katowice
położona jest 20 km
Rzeszów
Kraków
na północny wschód
od Białegostoku. Początek
trasy kolejki znajduje się
w sąsiedztwie Nadleśnictwa przy ulicy Parkowej 1.
Grupa może rozpoczynać również przejazd kolejką od parkingu na Buksztelu przy drodze krajowej nr 19.
Dojazd do Czarnej Białostockiej dla grup zorganizowanych:
 Pociągiem w relacji Warszawa Zachodnia – Suwałki – czas przejazdu
około 3 godz.
 Autokarem do Białegostoku, i dalej w kierunku Kuźnicy Białostockiej.

