
katalog ro pttk 2021

SIERPIEŃ

wycieczka pIESZA

TAJEMNICE PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ VOL. 2

                      28 SIERPNIA 2021

CENA: 80 zł/os.
               70 zł/ członkowie PTTK
                
ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
bilet na PKP i PKS, opieka przewodnika,
ubezpieczenie NNW.

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). Wpłaty
przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub
przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 1902
0322 8202 z dopiskiem „Puszcza”.

UWAGI:
1) Realizacja programu zależna jest od aktualnej
sytuacji epidemiologicznej! Prosimy o dostosowanie
się do obowiązujących wytycznych w zakresie
bezpieczeństwa.
2) Spacer ok. 10 km. 
3) Prowiant we własnym zakresie.

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:

8:40 – spotkanie na hali dworca PKP w
Białymstoku
8:54 – wyjazd pociągiem do Sokola

Wyprawę zaczynamy od krótkiego
przystanku w Sokolu, przy zabytkowym
drewnianym Domu Ludowym. Następnie
przejdziemy do Uroczyska Stanek, gdzie
mieścił się dawny folwark Hasbachów. Dalej
Popówka - miejsce po wsi spacyfikowanej
przez Niemców i poruszający pomnik ku
czci zamordowanych mieszkańców. Dalej,
Szlakiem Wzgórz Świętojańskich dojdziemy
do Królowego Mostu.
W międzyczasie odpoczynki,
kontemplowanie przyrody i czas na
piknikowanie!

16:38 powrót autobusem PKS do
Białegostoku.

Przepiękna, monumentalna Puszcza Knyszyńska znajdująca się tak blisko, a jednak tak mało

znana. Skrywająca wiele tajemnic i ciekawostek, które dostępne są często tylko i wyłącznie z

perspektywy piechura. Te najciekawsze jej zakamarki pokaże nam znawca Puszczy Knyszyńskiej

i miłośnik turystyki pieszej, przewodnik Andrzej Tarasewicz. 

Zapraszamy na drugi w tym roku, wakacyjny spacer po Puszczy Knyszyńskiej!


