PODLASIE – Szlakiem
różnorodności przyrody
i kultur pogranicza
Propozycja programu wycieczki dla Uczniów Szkoły Podstawowej
im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce
Termin: 21-25 maja 2018 r.
Dzień 1
6.30- zbiórka uczestników i wyjazd
Grabarka – Święta Góra, gdzie od stuleci przybywają wierni wyznania prawosławnego. Znajduje się
tutaj jedyny w Polsce żeński klasztor prawosławny, a u podnóża góry cudowne źródełko. To właśnie ci,
którzy tu umyli się i napili się wody, zostali ocaleni z epidemii cholery w 1710 r. Do dziś ludzie
przychodzą tu i obmywają swoje chore i obolałe miejsca, piją wodę ze studni i zabierają ją do domów.
- obiadokolacja i nocleg

Dzień 2
- śniadanie

Biebrzański Park Narodowy – zajęcia edukacyjne z pracownikiem parku: ukazanie piękna
i różnorodności Bagien Biebrzańskich ze wskazaniem na potrzebę ich ochrony. Zajęcia połączone
z wyprawą na Terenowy Ośrodek Edukacyjny w Osowcu.
- obiadokolacja
Dzień 3
- śniadanie
Białowieża – zwiedzanie pokazowej zagrody żubrów
Muzeum Przyrodnicze Białowieskiego Parku Narodowego –
wystawa multimedialna
Spacer ścieżką przyrodniczą do Dębu Jagiełły
- obiadokolacja
Dzień 4
- śniadanie
Supraśl - monastyr prawosławny z rekonstrukcją unikalnej gotyckiej cerkwi obronnej
Muzeum Ikon - ponad 1200 ikon, z których najstarsze pochodzą z XVIII w. – zwiedzanie wystawy oraz
zajęcia edukacyjne „Jak powstaje ikona”
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Kruszyniany - najstarszy w Polsce muzułmański meczet drewniany z XVIII wieku, unikat, bowiem
w naszym kraju są tylko dwa tego typu
Białystok – zwiedzanie z przewodnikiem - Rynek Kościuszki, późnobarokowy Ratusz, Pałac
Branickich wraz z parkiem pałacowym, - obiadokolacja
Dzień 5
- śniadanie,
Tykocin - zwiedzanie synagogi, kościoła p.w. Św. Trójcy, zabudowy barokowej miasteczka
Pentowo – bociania wioska – możliwość podejrzenia bocianich gniazd
- w drodze powrotnej obiad (II danie i napój)
- powrót w godzinach wieczornych

Cena: 789 zł /os. dla grupy 42 osób płacących + 4 opiekunów
Świadczenia zawarte w cenie:
- przejazd autokarem
- noclegi – pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami (WC, prysznic, TV)
- wyżywienie (4 x śniadanie, 4 x obiadokolacja; obiad –w dniu powrotu)
- opieka licencjonowanego pilota wycieczki
- opieka przewodników miejscowych
- ubezpieczenie NNW na 5000 zł
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Biebrzański Park Narodowy, Zagroda Pokazowa Żubrów, Muzeum
Białowieskiego Parku Narodowego; ścieżka przyrodnicza; Supraśl – monastyr, Muzeum Ikon – zwiedzanie wystawy
i zajęcia edukacyjne; Tykocin – Muzeum, Kruszyniany – meczet, Dwór Pentowo)
Program ma charakter autorski i stanowi własność biura.
Po przyjęciu przez grupę w/w programu zostanie podpisana umowa i określone warunki płatności.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Oferta ważna do 30.09.2017 r.
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