WYCIECZKA SZKOLNA

PUSZCZA BIAŁOWIESKA I KRESY WSCHODNIE
TYKOCIN – BIAŁYSTOK – BIAŁOWIEŻA I PUSZCZA BIAŁOWIESKA
– KRUSZYNIANY – BOHONIKI – SOKÓŁKA – SUPRAŚL – KADZIDŁOWO
– SPŁYW RZEKĄ KRUTYNIĄ

1 dzień
Wcześnie rano wyjazd w kierunku Białegostoku. Przejazd przez Polskę wschodnią. Około
południa przyjazd do Tykocina – czarującego miasteczka o niezwykłej atmosferze. Urocze
drewniane domy, synagoga i majestatyczny, barokowy kościół, sprawiają wrażenie, jakby
w Tykocinie czas zatrzymał się w miejscu. Miejscowa synagoga jest drugą co do wielkości
w Polsce (po krakowskiej). Znajduje się tu również pomnik Orderu Orła Białego –
najwyższego polskiego odznaczenia. Dodatkową atrakcją jest przecinająca Tykocin „polska
Amazonka”, czyli rzeka Narew. Po zwiedzaniu przejazd do Białegostoku – stolicy
Podlasia, a następnie zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Branickich (z zewnątrz) –
rezydencji magnackiej zwanej Wersalem Północy wraz przepięknym parkiem pałacowym
z ogrodami w stylu francuskim i angielskim. Wieczorem zakwaterowanie (pokoje
2-5 osobowe z łazienkami), obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu całodzienna wycieczka do Białowieży i Puszczy Białowieskiej – ostatniego
w Europie lasu naturalnego, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się
w strefie lasów liściastych i mieszanych. Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim
obiektem przyrodniczym, wpisanym przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa.
Symbolem Parku jest żubr – największy ssak lądowy Europy, a w Puszczy Białowieskiej
żyje najliczniejsza populacja tego gatunku na świecie. Zwiedzanie z przewodnikiem
najciekawszych zabytków i osobliwości przyrodniczych m.in.: wizyta w Cerkwi św.
Mikołaja w Białowieży z ikonostasem wykonanym z chińskiej porcelany; spacer po Parku
Pałacowym, urządzonym w stylu ogrodu angielskiego; zwiedzanie Muzeum
Przyrodniczo-Leśnego oraz wejście na wieżę widokową, z której widać panoramę Polany
Białowieskiej; wędrówka po najcenniejszej przyrodniczo części Parku Narodowego przez
obszar ochrony ścisłej do Dębu Jagiełły (ok. 7 km); odpoczynek przy ognisku (kiełbaski we
własnym zakresie); zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Zwierząt, gdzie w warunkach
zbliżonych do naturalnych, eksponowane są m.in.: żubry, tarpana, łosie, jelenie i wilki.
Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Białostocczyzny – regionu o nieskażonej przyrodzie,
oddalonego od zdobyczy cywilizacji, gdzie Zachód spotyka się ze Wschodem, dzieląc się
wiarą, historią i obyczajem. Świadectwem wielowiekowego przenikania się kultur są liczne
i niezwykle interesujące zabytki: kościoły, cerkwie, synagogi, meczety, cmentarze
katolickie, prawosławne i protestanckie, kirkuty i mizary. W programie zwiedzania:
najstarszy w Polsce drewniany meczet oraz cmentarz muzułmański w Kruszynianach
(możliwość zakupu regionalnych potraw w „Tatarskiej Jurcie”); meczet w Bohonikach;
miejscowość Sokółka, która ze względu na swoją wielokulturowość nazywana jest „polską
stolicą orientu”; Muzeum Ikon w Supraślu z niepowtarzalnym interaktywnym muzeum
sztuki sakralnej prawosławia. Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd do Kadzidłowa. Spacer z przewodnikiem
po Parku Dzikich Zwierząt, gdzie z bliska można zobaczyć wiele dzikich i rzadkich gatunków
zwierząt takich jak ryś, wilk, puchacz, cietrzew, głuszec, jarząbek. Następnie spływ łodziami
po rzece Krutynia – jednej z najpiękniejszych tras wodnych w Polsce. Po południu wyjazd
w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek (np. KFC lub McDonald’s)
płatny we własnym zakresie lub istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu
w cenie 22 zł/os. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
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Cena obejmuje:
•
przejazd wygodnym autokarem,
•
opłaty drogowe i parkingi,
•
opiekę pilota wycieczki na całej trasie,
•
usługi licencjonowanych przewodników,
•
3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje.

DZIECI
pow. 40
36 – 40
31 – 35

CENA
625,670,740,-

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 65 zł/os.

Sugerowane bilety wstępów:
•

Tykocin - Muzeum i Synagoga ………………………………………………………………….. cena: ok. 8 zł/os.

•

BPN - Muzeum Białowieskiego P.N. i wieża widokowa ………………………..………….... cena: ok. 9 zł/os.

•

BPN - Rezerwat Pokazowy Zwierząt ……………..……………………………..……………... cena: ok. 5 zł/os.

•

BPN - Obszar Ochrony Ścisłej ……………………………..……………………..……………... cena: ok. 3 zł/os.

•

BPN - Cerkiew św. Mikołaja ………………………………………………..……………..…….. cena: ok. 5 zł/os.

•

Kruszyniany - meczet i cmentarz muzułmański …………………………………..………….. cena: ok. 3 zł/os.

•

Bohoniki – meczet …………………………………………………………………..……………. cena: ok. 4 zł/os.

•

Sokółka - cerkiew i stary cmentarz …………………………………………………..…………. bezpłatnie

•

Supraśl - Muzeum Ikon …………………………………………………………………..……… cena: ok. 8 zł/os.

•
•

Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie ………………………………………….……………... cena: ok. 8 zł/os
Spływ łodziami …………………………………………………………………………………… cena: ok. 10 zł/os
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