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WYCIECZKA NA PODLASIE  SZLAKIEM  TOLERANCJI RELIGIJNEJ ( 3 DNI ) 

 

TERMIN: 28-30.07.2021  

 
Zachwycające parki narodowe i parki krajobrazowe, meandrujące rzeki, bagna i rozlewiska to główne atrakcje 

Podlasia. Do tego dochodzą malownicze miasta i urokliwe wsie z drewnianymi chatynkami i kolorowymi 

cerkwiami. Wszystko przypieczętowuje niewiarygodna wręcz mieszanka kulturowo- narodowościowa. Od wieków 

na tym terenie żyją obok siebie Polacy, Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Tatarzy i Żydzi. 

 

1 DZIEŃ: Zbiórka: Sochaczew  przy sklepie Carrefour  ul. Warszawska 119 godz. 6.00, Łowicz pl. Stary Rynek 

godz. 6.30, Skierniewice godz. 7.00 parking przy Castoramie. Przejazd do PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ – 

zwiedzanie z przewodnikiem Rezerwatu Pokazowego Żubrów (tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki), 

spacer ścieżką dydaktyczną „Kładka Żebra Żubra” – wyprawa po kładkach, mostach przez podmokłe tereny 

Puszczy Białowieskiej oraz spacer ścieżką edukacyjną „Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich”, która 

wiedzie wśród kilkudziesięciu pięknych, wiekowych dębów nazwanych imieniem królów polskich i książąt 

litewskich. Przejazd do ośrodka, zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do SUPRAŚLA – zwiedzanie z przewodnikiem: Muzeum Ikon oraz z zew. 

Pałac Bucholtzów, Domy Tkaczy i Dworek Zachertów; przejazd przez KRYNKI – miasteczko z unikalnym 

ryneczkiem z centralnie schodzącymi się uliczkami, przed wojną mieszkali tu razem żydzi, muzułmanie 

i chrześcijanie obecnie pozostały po żydach 3 synagogi i ogromny kirkut. Ponadto w miasteczku jest piękny kościół 

św. Anny i cerkiew prawosławna; KRUSZYNIANY – zwiedzanie XVIII- wiecznego drewnianego meczetu, 

najstarszej świątyni muzułmańskiej z tych, które po II wojnie światowej pozostały na terenie Polski; degustacja 

tatarskich specjałów w tatarskiej restauracji.  Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.  

3 DZIEŃ: Śniadanie, spacer po BIAŁYMSTOKU z przewodnikiem urokliwych zakątków ulicy Lipowej, 

cerkiew Św. Mikołaja, rynek Kościuszki, loża masońska, Pałac Branickich ( z zew.) oraz objazd miasta autokarem 

w poszukiwaniu białostockich murali m.in. „Dziewczynka z konewką”, „Gołąb pokoju i wiejskie plony”, „Utkany 

wielokulturowością”, „Wyślij pocztówkę do babci”, „Ks. Michał Sopoćko”; przejazd do TYKOCINA – zwiedzanie 

Synagogi z 1642 r. Przejazd do wsi PENTOWO – znanej jako Europejska Wieś Bociania. Dzięki dwóm wieżom 

powstałym na terenie Pentowa miłośnicy przyrody mogą obserwować zarówno żerowiska bocianie, jak i ich 

gniazda. Dodatkową atrakcją jest „Bociania Galeria”, 

która oferuje pamiątki, pocztówki i wydawnictwa 

przyrodnicze; Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie 

wycieczki.  

CENA: 720 zł/os ( dzieci i seniorzy) 

CENA: 740 zł/os ( osoba dorosła) 

 
Cena zawiera: transport autokarem lub busem,                   

2 noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją ( pokoje 2,3 

osobowe), opiekę pilota, przewodników miejscowych, 

bilety wstępów do zwiedzanych obiektów według 

programu, ubezpieczenie NNW ( do kwoty 10.000 PLN).  

Możliwość zapłaty bonem turystycznym za udział 

dziecka w wycieczce. 


