
katalog ro pttk 2021

SIERPIEŃ

HAJNÓWKA - POCIĄGIEM

                      29 SIERPNIA 2021

CENA: 120 zł/os.
               110 zł/ członkowie PTTK
                
ZAKRES ŚWIADCZEŃ: bilety PKP, usługa
przewodnicka, obiad, bilet do muzeum, 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 23.08.2021
r. Wpłaty przyjmujemy gotówka/kartą w biurze RO PTTK
lub przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000 1902
0322 8202 z dopiskiem „Hajnówka”.

UWAGI:
1) Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji
epidemiologicznej! Prosimy o dostosowanie się do
obowiązujących wytycznych w zakresie
bezpieczeństwa.
2) Całodzienny spacer ok. 12 km. 
3) Prosimy mieć ze sobą drobne  na datki w świątyniach.

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
8:57 – wyjazd pociągiem do Hajnówki

Spacerując ulicami tej miejscowości, poznamy jej
długą historię oraz ciekawe zabytki i atrakcje miasta:
- "Drewnale" na dawnym dworcu PKP wykonane przez
Arkadiusza Andrejkowa
- Park Miejski i historię terpertynarni
- Pomnik żubra  „Imperatora”

- Cerkiew p.w. Narodzenia Jana Chrzciciela
- Kościół p.w. Cyryla i Metodego. 
- Wystawę "Hajnówka w starej fotografii” w
Nadleśnictwie Hajnówka z repliką stacyjki kolejki
leśnej
- Spacer do „Uroczyska Krynoczka” z cudownym
źródełkiem i Cerkwią św. Braci Machabeuszy z 1846 r.
oraz kaplicą
- Tradycyjna drewniana wiejska zabudowa z I poł. XX
wieku
- Wizyta w Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, w
działającej od pokoleń XIX-wiecznej kuźni
- Obiad z „ hajnowskim marcinkiem”

17:33 - wyjazd z Hajnówki
19:14 - powrót do Białegostoku

Zapraszamy na wyprawę hajnowskim

pociągiem, który wyruszył ponownie w swoją

trasę po 27 latach! 
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