
PROGRAM
7:30 wyjazd z Białegostoku (z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki)

BIAŁA PODLASKA – przespacerujemy się po pozostałościach założenia zamkowego Radziwiłłów, zobaczymy bramę i
wieżę wjazdową, 3 oficyny, wieżyczkę wschodnią i kaplicę zamkową pw. św. Jozafata z ok. 1620 roku. A przede
wszystkim, zobaczymy co słychać na odnowionych wystawach w Muzeum Południowego Podlasia.

ORTEL KRÓLEWSKI – to stara wieś królewska, później zaścianek tatarski, z cerkwią unicką z 1706 r., w pobliżu której
pobliżu znajduje się jedno z największych grodzisk średniowiecznych na Podlasiu. 

STUDZIANKA – dawna osada tatarska, która przez trzy wieki była Mekką podlaskich Tatarów, z XVIII- wiecznym
mizarem. Posłuchamy historii o tatarskich mieszkańcach i odwiedzimy skansen – prywatne muzeum wsi podlaskiej.
  
RADZYŃ PODLASKI – wspaniała rokokowa rezydencja Potockich, zaliczana do najznamienitszych w Europie. Bogate
wnętrze ma leżący obok kościół pw. Świętej Trójcy - m.in. z takimi obiektami jak najpiękniejszy w Polsce nagrobek
manierystyczny.

Przejeżdżając przez SARNAKI zatrzymamy się przy pomniku upamiętniającym przechwycenie i rozpracowanie
niemieckiej tajnej broni V2, monument przypomina jedną z bardziej spektakularnych akcji konspiracyjnych na Podlasiu.

Ok. 21:30 powrót do Białegostoku

CENA: 190 zł/os

               180 zł/os członkowie PTTK

               150 zł/os przewodnicy PTTK

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
transport autokarem, opieka przewodnika, przewodnicy muzealni, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, obiad,

ubezpieczenie NNW.

UWAGA:
Obligatoryjnie płatne przewodnikowi 10zł na prywatne muzeum wsi podlaskiej.

Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

ZGŁOSZENIA:
Z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego 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 9.07.2021 r. Wpłaty przyjmujemy  gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 1902

0322 8202 z dopiskiem ”Południowe Podlasie”.
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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

Ze stolicy administracyjnej dzisiejszego województwa podlaskiego pojedziemy na
wyprawę do serca tego „właściwego”, historycznego Podlasia, położonego za Bugiem.

Biała Podlaska - Ortel Królewski -  Studzianka - Radzyń Podlaski

Foto: Tomasz Zugaj - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30215436

https://pl.wikipedia.org/wiki/1620
https://pl.wikipedia.org/wiki/V2_(pocisk_rakietowy)

