
to oferta kluczowego produktu turystycznego dla Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego, do którego zalicza się Miasto Białystok 
oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, 
Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, 
Zabłudów

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Białystok 2022
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Białostockiego Obszaru  
Funkcjonalnego 

P•E•R•Ł•Y  

www.bof.org.pl/perly-bof


Trasa samochodowa
łączy kluczowe atrakcje kulturowe, wybrane dla każdej jednostki 
samorządowej z BOF, z walorami przyrodniczymi, które stanowią 
kanwę dla podróży turystycznej odbywanej po tym terenie. 

LICZY OKOŁO 190 KM I PROWADZI PRZEZ: 

 Pałac Branickich w Białymstoku   Choroszcz   Zaczerlany   Baciuty   Łuplankę Starą   Łapy  

 Turośń Dolną  Turośń Kościelną   Juchnowiec Kościelny   Wojszki   Ryboły   Zabłudów   

  Kuriany   Ogrodniczki   Supraśl   Studzianki   Czarną Białostocką    Czarną Wieś Kościelną  

  Niemczyn    Przewalankę    rezerwat przyrody Krzemianka    Jurowce    Podlaskie Muzeum 

Kultury Ludowej

1. Zespół pałacowo-parkowy Branickich w Białymstoku. To jeden z najciekawszych zabytków Białegostoku, a jedno-
cześnie jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.

2. Zespół pałacowo-parkowy Branickich z Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Obecnie w budynku pałacu 
mieści się Muzeum Wnętrz Pałacowych, filia Muzeum Okręgowego w Białymstoku z ekspozycją mebli, wyrobów  
porcelanowych, zabytkowych zegarów, lichtarzy i kobierców.

3. Osiedle kolejarskie Łapy Osse i Łapy Wygwizdowo. Łapy swój rozwój zawdzięczają oddaniu 15 XII 1862 roku linii kolei 
warszawsko-petersburskiej ze stacją kolejową w Łapach oraz wybudowaniu przez Francuzów w 1870 r. zakładów 
naprawy wagonów.

4. Dwór myśliwski w Turośni Kościelnej. Dwór zbudowano w końcu lat 60. XVIII wieku na podstawie planów Jana  
Henryka Klemma, tego samego, który projektował letnią rezydencję Branickich w Choroszczy.

5. Drewniana zabudowa wiejska w Wojszkach w gminie Juchnowiec Kościelny. Charakterystyczna dla Wojszek  jest 
bardzo interesująca zabudowa regionalna: drewniane domy, malowane na różne kolory, z niezwykle ozdobnymi okien-
nicami i narożnikami, z dwuspadowymi dachami, najczęściej krytymi blachą, rzadko dachówką.

6. Układ urbanistyczny Zabłudowa. Szczególną uwagę zwraca układ urbanistyczny miasta. Zaprojektowany w XVI w. 
rynek i przylegająca do niego prostokątna sieć ulic zachowały swój niezmieniony kształt do dnia dzisiejszego.

7. Domy Tkaczy w Supraślu są zlokalizowane przy klimatycznej uliczce 3 Maja, na której można zjeść regionalne potrawy, 
wypić kawę i kupić pamiątki. Stanowią charakterystyczny element budujący wizerunek Supraśla i atmosferę ulicy, przy 
której codziennie spacerują mieszkańcy i turyści. 

8. Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie w gminie Czarna Białostocka. Jest to prawdziwa ostoja artystów 
ludowych, reprezentujących ginące zawody, stare, rękodzielnicze techniki i umiejętności: kowalskie, garncarskie,  
tkactwa dwuosnowowego, łyżkarskie, pisankarskie i inne.

9. Rezerwat leśno-archeologiczny „Krzemianka” w gminie Dobrzyniewo Duże. Rezerwat obejmuje zabagnioną dolinę 
strumienia Krzemianka, który jest zasilany obfitymi źródliskami położonymi u podnóży wyniesień morenowych  
otaczających dolinę.

10. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. W muzeum znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej archi-
tektury, a więc krzyże, kapliczki, studnie, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze, a także dziewiętnastowieczny dwór 
z Bobry Wielkiej.

Szlak powstał w ramach projektu „Razem otwieramy granicę” nr PLBU.01.01.00-20-0794/19 dofinansowanego z Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś--Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa


