
PROGRAM:
8:00 wyjazd z Białegostoku (z parkingu przy pomniku ks. Popiełuszki)
SZURPIŁY – w Izbie Pamięci Jaćwieskiej poznamy historię fascynującego bałtyjskiego ludu, który
pierwotnie zasiedlał Suwalszczyznę.
GŁAZOWISKO RUTKA – odbędziemy spacer po terenie rezerwatu „Rutka”, odkrywając jego przyrodnicze
tajemnice na ścieżce edukacyjnej „Porosty”.
TURTUL – zajrzymy do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego i wespniemy się na punkt widokowy, z
którego rozciąga się malowniczy widok na staw i oz turtulski.
REZERWAT „BACHANOWO” – obejrzymy imponujące głazowisko i zejdziemy do urokliwej doliny Czarnej
Hańczy.
STARA HAŃCZA – odkryjemy pozostałości dawnego folwarku i odbędziemy spacer nad Jeziorem Hańcza –

najgłębszym nie tylko w Polsce, ale na całym Niżu Środkowoeuropejskim.
SMOLNIKI – odwiedzimy Izbę Regionalną i skorzystamy ze słynnej platformy „U Pana Tadeusza”, z której
rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na Suwalszczyźnie.
GÓRA CISOWA – zdobędziemy najsłynniejsze wzniesienie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
JELENIEWO – zobaczymy drewniany kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 2. połowy XIX wieku.
Ok. 21:30 powrót do Białegostoku

CENA: 195 zł/os
               185 zł/os członkowie PTTK
               160 zł/os przewodnicy PTTK

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
transport autokarem, opieka
przewodnika, bilety wstępów do
zwiedzanych obiektów, obiad,
ubezpieczenie NNW

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

katalog ro pttk 2022

SIERPIEŃ
21 SIERPnia 2022

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

Zapraszamy na wyprawę do

najstarszego i jednego z

najpiękniejszych parków

krajobrazowych w Polsce –

krainy zielonych moren i ozów,

pośród których lądolód

pozostawił dziesiątki jezior i

imponujące głazowiska. Do

owianej legendami ziemi

walecznych Jaćwingów,

których tajemnice ekscytują

kolejne pokolenia badaczy i

miłośników historii.

SZURPIŁY - GŁAZOWISKO RUTKA - TURTUL - REZERWAT BACHANOWO - STARA HAŃCZA - SMOLNIKI -  GÓRA CISOWA - JELENIEWO

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 10.08.2022 r. 

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

Autorstwa Fotoeksplorer - Praca własna, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33546790


