
katalog ro pttk 2022

CZERWIEC

TRZEŚCIANKA -  SOCE -  PUCHŁY -  C IEŁUSZKI

KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC

4 czerwca 2022

CENA: 170 zł/os.
               160 zł/członkowie PTTK

                 150 zł/przewodnicy PTTK

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
transport autokarem turystycznym,

opieka pilota i przewodników

miejscowych, obiad, ubezpieczenie

NNW

ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia, nazwiska i telefonu

kontaktowego przyjmujemy poprzez

formularz rezerwacyjny na stronie

www.bialystok.pttk.pl do 30 maja 2022
r. 
Wpłacać można przelewem na nasze

konto z dopiskiem “Kraina" lub

gotówką/ kartą w naszej siedzibie przy

ul. Sienkiewicza 53.

UWAGI:
1) Prosimy mieć ze sobą drobne na datki

w świątyniach oraz obligatoryjne 10 zł
na płatności za niefakturowane wstępy.

2) Ze względu na profil działalności

campingu Narva obiad dla wszystkich

uczestników będzie wegetariański.

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

Popularny i "modny" obecnie szlak Krainy Otwartych Okiennic to projekt mający na celu zachowanie i
przywrócenie tradycyjnej, kolorowej architektury drewnianej trzech prawosławnych wsi w dolinie

Narwi: Trześcianki, Puchłów i Soc.
Dziś już każdy o szlaku słyszał, lecz nie każdy wie, jak to się wszystko zaczęło! 

Na naszej wycieczce spotkamy się z osobami, które zainicjowały i współtworzyły Krainę Otwartych
Okiennic i pokażą nam nowości i sporo przyrodniczych ciekawostek na szlaku.

PROGRAM:

9:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks. Popiełuszki

TRZEŚCIANKA – zwiedzanie cerkwi pw. św. Michała Archanioła,
spacer po wsi z kolorową drewnianą zabudową i na cmentarz z
kapliczką Ofiarowania Przenajświętszej Bogurodzicy.
Przejście piesze w doliny Narwi i Małynki (około 4 km), podczas
którego przewodnicy opowiedzą nam o nadnarwiańskiej
przyrodzie i działaniach ochronnych w dolinie.

SOCE - spacer po malowniczej wsi o bardzo ciekawym układzie
podwójnej ulicówki rozdzielonej rzeczką Rudnia (ok. 1 km), kaplica
pw. św. Proroka Eliasza. Wizyta w prywatnym Muzeum Wsi Soce. 

PUCHŁY - tu zobaczymy najbardziej rozpoznawalną budowlę na
szlaku, misterną cerkiew  pw. Opieki Matki Bożej.  Przewodnicy
pokażą nam także nową kładkę nad starorzeczem i taras widokowy
w Dolinie Narwi.
Obiad na campingu Narva.

CIEŁUSZKI - wieś z najpiękniejszymi przykładami ozdobnych
okiennic, nadokienników i naroży. Tutaj działa lokalny rzemieślnik
Jan Szarkiel, który  wykonuje dekoracyjne ornamenty dla
okolicznych gospodarzy

W drodze powrotnej do Białegostoku zatrzymamy się przy Stawku
nad Rudnią.

Ok. 19:00 powrót do Białegostoku.  


