
katalog ro pttk 2020

WRZESIEŃ
12 WRZEŚNIA 2020

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (II piętro), 15-002 Białystok

NIP: 966-05-90-900, REGON: 050501737, KRS: 0000105323 

tel. 85 7445 650, tel. 85 7445 560, e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com

Nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki: 02/11

Nr konta: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202

PROGRAM:
6:30 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks. Popiełuszki
WĘGRÓW – w zakrystii węgrowskiego kościoła spróbujemy zobaczyć
lustro Twardowskiego wykonane ze stopu złota i srebra. To w nim
Zygmuntowi Augustowi miała pośmiertnie ukazać się, za sprawą
słynnego czarnoksiężnika, Barbara Radziwiłłówna. Z nowo powstałej
ekspozycji  muzealnej „Węgrów– miasto wielu kultur i religii” dowiemy
się czym w XVII w. wyróżniało się miasto na tle Europy.
LIW – zwiedzimy ekspozycję w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
Oprócz wystawy broni, zobaczymy nowe zrekonstruowane podziemia
zamku z jego makietą, być może uda nam się zobaczyć także Żółtą
Damę…
SIEDLCE – już od ponad 450 lat posiadają prawa miejskie. Godny
uwagi jest tu ratusz, w którym obecnie mieści się Muzeum Regionalne,
a także zespół pałacowo-ogrodowy Ogińskich sprzed 1730 r. - była to
pierwsza na ziemiach polskich budowla zawierająca motyw portyku
kolumnowego. Bywali tu m.in. T. Kościuszko i St. A. Poniatowski. W
Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach obejrzymy najznamienitsze dzieło
sztuki hiszpańskiej  w Polsce - "Ekstaza św. Franciszka" pędzla El
Greca.
Obiad, spacer po Siedlcach
SOKOŁÓW PODLASKI – krótki postój przy pomniku poświęconemu
ks. Brzósko, generałowi i naczelnemu kapelanowi województwa
podlaskiego w czasie powstania styczniowego.
Ok. 21:00 powrót do Białegostoku

Zapraszamy do odwiedzenia  terenów sąsiadujących z naszym województwem, 

znajdujących się na dawnym pograniczu podlasko - mazowieckim.

SIEDLCE -  WĘGRÓW -  L IW-  SOKOŁÓW PODLASKI

NA STYKU MAZOWSZA I PODLASIA

CENA: 210zł/os.
                195zł/ członkowie PTTK
                150zł/przewodnicy PTTK

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
transport autokarem, opieka pilota,
przewodnik miejscowy, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów,
przewodnicy muzealni, obiad,
ubezpieczenie NNW.

ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia i nazwiska,
daty urodzenia i numeru telefonu
przyjmujemy telefonicznie, drogą
mailową
(ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub
w biurze RO PTTK  przy ul.
Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt.
godz. 9:0-14:00, śr. 9:00-17.00) do
4.09.2020r. Wpłaty przyjmujemy 

gotówką/kartą w biurze RO PTTK
lub przelewem na konto nr 81
1020 1332 0000 1902 0322 8202 z
dopiskiem ”Siedlce”. 

UWAGA: prosimy mieć ze sobą
drobne na datki w świątyniach
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