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SZLAKIEM TATARSKIM NA PODLASIU  
3 dni 

 

 
Szlak Tatarski prowadzi na wschód od Białegostoku po malowniczym Podlasiu i obejmuje miejsca 

związane z osadnictwem tatarskim oraz religią muzułmańską z czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Różnice kulturowe, religijne oraz bogata historia powodują, że obszar jest dość egzotyczny dla 

przeciętnego Polaka. Tutejsze tradycje tatarskie oraz religia, wciąż są tutaj żywe i zachęcają do 

odwiedzin i poznania tego niezwykłego regionu i żyjących tu mieszkańców. 

 
Ramowy program wycieczki: 

1 dzień 

Zbiórka i wyjazd grupy, przejazd nocny do Kurowa a następnie zwiedzanie z przewodnikiem: 

✓ siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego, 

✓ wieże widokowe, spacer ścieżką przyrodniczą „Kładka wśród bagien”, 

✓ Muzeum Wsi Białostockiej. 

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. 

 
2 dzień 

Śniadanie, przejazd do Sokółki a następnie zwiedzanie: 

✓ Kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego z XIX w. słynnego z cudu 

eucharystycznego. 

✓ Cerkwi prawosławnej wybudowanej w 1830 roku. 

Przejazd do Bohonik a następnie zwiedzanie: 

✓ meczetu - budowla drewniana z 1900 roku, spacer do głazu upamiętniający 300-lecie osadnictwa 

tatarskiego oraz największego cmentarza muzułmańskiego w Polsce. 

Przejazd do Krynek gdzie zobaczymy: 

✓ niespotykany układ urbanistyczny miasta z XVIII wieku, ruiny Wielkiej 

Synagogi, cerkiew prawosławną, kościół pod wezwaniem świętej Anny, 

cmentarz żydowski.  

Przejazd do Kruszynian, zwiedzanie: 

✓ drewniany meczet muzułmański z dwoma wieżami - najstarszy w Polsce, cmentarz muzułmański 

(mizar) z najstarszym nagrobkiem z końca XVII wieku, 

Obiadokolacja, nocleg. 
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3 dzień 

Śniadanie, przejazd do Osowca a następnie zwiedzanie z przewodnikiem: 

✓ Twierdzy Osowiec, historycznej twierdzy wybudowanej przez wojska rosyjskie w 

drugiej połowie XIX wieku, położonej pomiędzy bagnami Biebrzańskiego Parku 

Narodowego. Mistyczna i tajemnicza uchyli nam swoich sekretów pod czujnym 

okiem pasjonatów fortyfikacji, którzy podczas ok.  dwugodzinnej  wędrówki przez 

historię zaprowadzą także do „tunelu śmierci” i „sali krzyku”.  

Przejazd do:  

✓ Biebrzańskiego Parku Narodowego, który jest największym, najdłuższym oraz najdzikszym parkiem 

narodowym w naszym kraju. Sercem parku jest 160-kilometrowa rzeka Biebrza, która rozlewa się na 

ogromne połacie rezerwatu a powstałe mokradła i bagna są niebywale 

trudnymi terenami do poruszania się, będąc jednocześnie wspaniałym 

azylem dla ogromnej ilości ptactwa i wielu gatunków innych zwierząt. Spacer 

jednym  wybranych pieszych szlaków.  

Przejazd do Tykocina a następnie zwiedzanie z przewodnikiem: 

✓ 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. 

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

zabudowania oraz pomnik Stefana Czarneckiego. 

✓ Czas wolny oraz posiłek dla grupy. 

Wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd. 

 
CENA  ZAWIERA: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• 2 nocleg w hotelu/pensjonacie **/*** 

• 2 śniadania, 2 obiadokolacja, 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.   

 


