
ZIELONO MI!

PROGRAM:

9:00 wyjazd z Białegostoku, z parkingu przy pomniku ks.

Popiełuszki

KOPNA GÓRA - wraz z pracownikiem Arboretum

odbędziemy warsztaty rozpoznawania roślin oraz

weźmiemy udział w grze terenowej.

KRYNKI - to jedno z ciekawszych nadgranicznych

miasteczek. Niegdyś tętniące życiem, z bogatą historią

powoli popadało w marazm tracąc prawa miejskie. Dziś

lekko zapomniane, położone na uboczu, tuż przy granicy

państwowej. Podczas spaceru z lokalną przewodniczką

poszukamy śladów świetności Krynek: odwiedzimy

dawne synagogi, zapomniany cmentarz żydowski,

cerkiew, kościół z przykościelnym cmentarzem, „stary

park” otaczający niegdyś dwór de Virionów.

Obiad
Spacer ok. 2,5 km do miejscowości GÓRKA – jednej z wsi

nadanych przez Jana III Sobieskiego Tatarom z Litwy.

Obejrzymy pozostałości okazałego założenia

dworskiego ze szpalerami lipowymi, drewnianym

dworem i zabudowaniami gospodarczymi.

Powrót do Białegostoku ok. 19:00.

katalog ro pttk 2021

MAJ
30 MAJA 2021

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

CENA: 130 zł 
               115 zł /członkowie PTTK
                 100 zł /przewodnicy PTTK

ZAKRES ŚWIADCZEŃ: 
transport autokarem, opieka przewodnika,
obiad, warsztaty rozpoznawania roślin i gra
terenowa, ubezpieczenie NNW, miejscowy
przewodnik.

ZGŁOSZENIA: 
z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia i
numeru kontaktowego przyjmujemy e-mailem
(ro.pttk.bialystok@gmail.com), telefonicznie
lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53
lok. 3/3 (pon.-pt. godz. 8:00-15:30, śr. 8:00-

17:00)  do 21.05.2021 r.
Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze
RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020
1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem
„Zielono mi!”.

UWAGA:
Realizacja programu zależna jest od aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.

Podlasie przyrodą stoi - do tego nikogo nie trzeba
przekonywać. Pozostając w tym duchu

proponujemy "zieloną wyprawę", podczas której
zanurzymy się w Puszczy Knyszyńskiej i poznamy

jej walory przyrodnicze, kulturowe, kulinarne...
Najważniejszym punktem programu będą

warsztaty rozpoznawania roślin :-)

ARBORETUM w kopnej górze/ Warsztaty - kryNki - góRKa

zdjęcie - A. Tarasewicz

zdjęcie - canva.com


