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NIEZWYKŁE KLIMATY PODLASIA 
3 dni 

 

Ramowy program wycieczki: 

Dzień 1  

Zbiórka uczestników i wyjazd w godzinach nocnych – dojazd do pierwszego miejsca zwiedzania w 

godzinach porannych. 

✓ Święta Woda – unikalne miejsce otoczone kultem z uwagi na znajdujące się tam Sanktuarium 

Matki Bożej Bolesnej z Górą Krzyży oraz Cudownym źródełkiem (porównywane z prawosławną 

Grabarką). 

Przejazd do Supraśla – klimatycznego miasteczka położonego w Puszczy Knyszyńskiej. 

✓ Muzeum Ikon w Supraślu z imponującą kolekcją XVIII i XIX – wiecznych ikon, przedmiotów 

sakralnych i unikalnych fresków. Niezwykła atmosfera pierwszego w Polsce nowoczesnego, 

multimedialnego Muzeum prezentującego sztukę sakralną. 

✓ Prawosławny Męski Monaster pw. Zwiastowania NMP w Supraślu z zrekonstruowaną cerkwią 

obronną w stylu gotycko –   bizantyjskim. 

✓ czas wolny na spacer bulwarami, zakup pamiątek, 

Przejazd do stolicy Podlasia – Białegostoku: 

✓ zwiedzanie najcenniejszego zabytku miasta: zespołu 

pałacowo – parkowego Branickich często zwanego 

”Wersalem Północy”. Tą jedną z najlepiej zachowanych 

rezydencji magnackich otacza wspaniały barokowy park, 

czas wolny na spacer.  

✓ zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Planty, Rynek Kościuszki z barokowym Ratuszem i wieżą 

zegarową, Bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP, Cerkiew św. Mikołaja. 

✓ Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 2  
Śniadanie, przejazd do Tykocina, miejscowości z bogatą przeszłością historyczną i rzadko współcześnie 

spotykanym układem urbanistycznym typowym dla miasteczek żydowskich. Miejsce znane z planu 

filmowego trylogii „U Pana Boga za piecem”. 

✓ Wielka Synagoga – druga co do wielkości i jedna z najstarszych w Polsce. Świątynia żydowska z 

przepięknymi zdobieniami naściennymi  i tablicami w języku hebrajskim i aramejskim oraz 

centralnie położoną Bimą. 

✓ Zamek w Tykocinie, którego początki sięgają XIV wieku, 

rozbudowany przez króla Zygmunta II Augusta, wielokrotnie 

niszczony – obecny wygląd zawdzięcza odbudowie zakończonej 

w 2005 roku. 
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✓ spacer Rynkiem, obok którego znajduje się  barokowy kościół p.w. Św. Trójcy, zabytkowe 

zabudowania oraz pomnik Stefana Czarneckiego. Czas wolny na zakupy i posiłek własny. 

Przejazd na teren Narwiańskiego Parku Narodowego: 

✓ spacer pływającymi pomostami/kładkami na wieżę widokowa położoną na terenie rozlewisk 

Narwi (uzależniona od poziomu wód występujących w tym dniu).  

Powrót do Białegostoku, obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 3  
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Ordynek. 

W trakcie dalszego zwiedzania: 

✓ Skit św. Antoniego i Teodozjusza w Ordynkach – jedyna prawosławna 

pustelnia w Polsce, która powstała wśród podlaskich łąk i rozlewisk 

Narwi. Miejsce magiczne pełne ciszy i spokoju, do którego prowadzi 

długa drewniana kładka ponad rozlewiskami. 

✓ Przejazd trasą Krainy Otwartych Okiennic z jej piękną, oryginalną 

zabudową i niespotykaną w żadnym innym rejonie bogatą dekoracją 

zewnętrzną domów. 

Dojazd na teren Białowieskiego Parku Narodowego – najstarszego parku narodowego w Polsce i 

unikatowego w skali Europy. 

✓ Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego (nowoczesna ekspozycja 

prezentująca kulturowe, botaniczne i zoologiczne atrakcje regionu). 

✓ Rezerwat Pokazowy Żubrów, gdzie w warunkach zbliżonych do 

naturalnych możemy podziwiać szeroką gamę występujących w tym 

rejonie zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem żubrów, żubroni i 

łosi. Czas wolny na zakupy i obiad dla grupy a następnie wyjazd w 

drogę powrotną. 

Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach nocnych. 

 

CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 2 noclegi w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad w trzecim dniu wycieczki; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodników lokalnych; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI); 

• Składka na TFG i TFP; 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 

 
 Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych 

przez szkołę atrakcji. Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni  
od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą. 


