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ᵒ ᵒ ᵒ ᵒRejon Białej Podlaskiej i Brześcia, który rozciąga się między południkiem 23 00' E a 24 00' E, i równoleżnikami 52 00' N i 52 40' N jest obszarem przebiegu kilku granic.
Granica państwowa, polsko-białoruska biegnie w kierunku W, wzdłuż rzeki Bug do miejscowości Niemirów, a dalej w kierunku NE przecinając Puszczę Białowieską.
Większa część opisywanego terenu należy do Europy Wschodniej. Jej prowincją jest Niż Wchodniobałtycko-Białoruski, w skład którego po stronie polskiej wchodzą 
Wysoczyzny Polsko-Białoruskie (Równina Bielska, Wysoczyzna Drohiczyńska) oraz Polesie (Równina Kodeńska i Zaklęsłość Łomaska), a po stronie białoruskiej 
Równiny i Niziny Przedpolesia (Równina Prużańska i Wysokowska) oraz Niziny Poleskie (Polesie Brzeskie i Nizina Górnoprypecka) Według podziału fizyczno-
geograficznego do Europy Zachodniej należy tylko obszar położony po stronie polskiej, są to fragmenty dwóch mezoregionów Podlaski Przełom Bugu i Równina 
Łukowska, które są częścią Niziny Południowopodlaskiej należącej do Nizin Środkowopolskich.
Jest to również teren wielokulturowy gdzie od wieków ścierają się wpływy wschodnie i zachodnie. 

Występują tu trzy główne typy geomorfologiczne terenu:
- wysoczyzny polodowcowe rozciągające się na Nizinie Północnopodlaskiej i Nizinie 
Przedpolesia oraz w mezoregionie Równina Łukowska,
- równiny zajmujące fragmenty dwóch mezoregionów Polesia Białoruskiego i Polesia 
Zachodniego,
- dolina Bugu, która przecina obie strefy, na południu opisanego obszaru przepływa przez 
mezoregion Polesie Brzeskie a od ujścia rzeki Krzny zajmuje mezoregoion Podlaski Przełom 

O atrakcyjności geoturystycznej opisywanego terenu decyduje 
zróżnicowana rzeźba polodowcowa. Na wysoczyznach występują 
moreny czołowe i kemy, miejscami również formy szczelinowe i ozy 
oraz zagłębienia bezodpływowe. Występują tutaj również 
głazowiska, np. w okolicach Zaburza i Mielnika. Formami 
najwyraźniej zaznaczonymi w geomorfologii opisywanego terenu są 
doliny rzek: Bugu, Muchawca, Krzny i Leśnej.

Atrakcyjność geoturystyczna polskiej strony omawianego obszaru związana jest z Parkiem 
Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu, który obejmuje lewobrzeżny odcinek doliny Bugu                  
z obszarami przyległymi od ujścia Krzny w Neplach do Zabuża. Główną atrakcją parku jest jedna           
z największych „dzikich” europejskich rzek – Bug. Na terasach nadzalewowych występują wydmy 
śródlądowe, ich nagromadzenie występuje w kompleksie leśnym „Łysycha” w okolicach Janowa 
Podlaskiego. Skarpy przełomowego odcinka Bugu w okolicach Nepli są urozmaicone wąwozami, które 
zostały objęte ochroną prawną w rezerwacie „Szwajcaria Podlaska”. 
Na pograniczu polsko-białoruskim występują atrakcyjne turystycznie miejsca o wybitnych walorach 
przyrodniczych, do najciekawszych zależą:
- kopalnia kredy w Mielniku, obfitująca w skamieniałości głównie w belemnity i małże,
- kopalnia iłów zastoiskowych w Szebryniu koło Brześcia, gdzie występują bardzo dobrze obtoczone 
konkrecje krzemienne,
- na Białorusi występują liczne źródła, którym przypisywane są często właściwości uzdrawiające, np. 
źródło św. Michała w Stawach koło Wołczyna,
- Białowieski Park Narodowy z centrum turystycznym w Kamianiukach.
Bogactwo przyrodnicze i kulturowe pogranicza polsko-białoruskiego w rejonie Białej Podlaskiej           
i Brześcia stwarzają doskonałe możliwości do rozwoju geoturystyki, jednak szereg uwarunkowań 
prawnych powoduje, że brak jest wspólnych działań wpływających na ożywienie ruchu turystycznego. 
Najważniejszym produktem turystycznym opisywanego obszaru jest nieuregulowana rzeka Bug wraz  
z jej doliną i procesami w niej zachodzącymi. W celu jej ochrony i promocji turystycznej niezbędne 
jest podjęcie wspólnych działań po stronie polskiej i białoruskiej. 
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