
CENA: 180 zł/os.

               170 zł/ członkowie PTTK

                 150zł/przewodnicy PTTK

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

przejazd autokarem, usługa przewodnicka, obiad,

bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

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. 8:00-15:30, śr. 8:00-17:00) do dnia 11.06.2021
r. Wpłaty przyjmujemy gotówka/kartą w biurze RO

PTTK lub przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000

1902 0322 8202 z dopiskiem „Wielokulturowe”.
UWAGA:
Realizacja programu zależna jest od aktualnej

sytuacji epidemiologicznej.

PROGRAM:

8:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku
ks. Popiełuszki.

KRUSZYNIANY – wieś nadana Tatarom przez króla
Jana III Sobieskiego w XVII w. Zwiedzimy najstarszy
w Polsce meczet i mizar, jeden z trzech polskich
cmentarzy tatarskich.

POCZOPEK – spacer w Silvarium w Puszczy
Knyszyńskiej (rodzaj śródleśnego ogrodu z
mnóstwem atrakcji przyrodniczych na świeżym
powietrzu oraz minimuzeum)

SUPRAŚL - zwiedzanie unikatowego Muzeum Ikon,
objazd i spacer po Supraślu: pałac Buchholtza –
obecnie liceum plastyczne, „domy tkaczy”, kościoły
św. Trójcy  i MB Królowej Polski. 

Obiad

TYKOCIN – miasteczko zwane „perłą baroku”, do II
wojny św. w połowie zamieszkane przez Żydów.
Wizyta w Muzeum w Synagodze, zwiedzanie Placu
Czarnieckiego, kościoła Św. Trójcy, odbudowanego
zamku Zygmunta Augusta (z zewnątrz).

Około 19:00 powrót do Białegostoku.

katalog ro pttk 2021

CZERWIEC

KRUSZYNIANY - POCZOPEK - SUPRAŚL - TYKOCIN

WIELOKULTUROWE PODLASIE

19 CZERWCA 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

Województwo podlaskie to kraina wyrosła na styku wschodu i zachodu, którą współtworzyli ludzie wielu

narodowości, języków i wyznań. Zapraszamy do odkrywania śladów tej historycznej wielokulturowości.
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