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MAJ

KAROLIN -  PODKOWA LEŚNA -  BRWINÓW -  PRUSZKÓW

PODWARSZAWSKIE LETNISKA

8 MAJA 2022

CENA:  270 zł/ os. 
                  260 zł/ os. członkowie PTTK

                  230zł/ przewodnicy PTTK

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
przejazd autokarem, opieka pilota, obiad, ubezpieczenie NNW, usługi miejscowych przewodników, bilety wstępu do

zwiedzanych obiektów.

ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy do 29.04.2022 r. Wpłacać można przelewem na

nasze konto z dopiskiem “Letniska” lub gotówką/kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3.

UWAGA!
Realizacja programu zależna jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

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:
6:00 wyjazd z Białegostoku (parking przy pomniku ks. Popiełuszki)

Odwiedzimy BRWINÓW i PODKOWĘ LEŚNĄ – miasta-ogrody, międzywojenne podwarszawskie letniska, gdzie

spacerując obejrzymy charakterystyczną zabudowę willową i pałacową pochodzącą z przełomu XIX i XX w. oraz

dwudziestolecia międzywojennego.

W STAWISKU zajrzymy do domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, który przed wojną stał się tętniącym życiem

ośrodkiem kulturalnym. Bywali tu m.in. Karol Szymanowski, Jan Lechoń, Antoni Słonimski i Czesław Miłosz. 

Odwiedzimy Centrum Folkloru Polskiego „KAROLIN”, które powstało z pasji i szacunku do tradycyjnej kultury

ludowej. Pałac w Karolinie to od ponad 70 lat serce Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Zaglądając za kulisy obejrzymy miejsce pracy kilku pokoleń polskich artystów. 

W PRUSZKOWIE zajrzymy do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, które przeniesie nas w świat

Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego z przełomu er, jednego z największych odkryć w powojennej archeologii

polskiej. Na zakończenie spacer po parku krajobrazowym wokół XIX-wiecznego pałacu Potulickich.

Obiad i około 20:00 powrót do Białegostoku. 

Miesiąc spędzony z bliskimi w podwarszawskich miejscowościach, spotkania towarzyskie, gry i
zabawy, pływanie, plażowanie i kontakt z naturą. Tak wyglądały w okresie międzywojennym wakacje

spędzane na tzw. letniskach.
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fot. Archiwum PZLPiT „Mazowsze”


