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ponad dwustuletnia chata przedstawiająca życie dawnych mieszkańców Mazur z wieloma przedmiotami
codziennego użytku, meblami, strojami regionalnymi
stodoła ze starymi maszynami rolniczymi ukazująca jak ciężka była kiedyś praca na roli
pomieszczenie na narzędzia, urządzenia oraz przedmioty używane wcześniej w gospodarstwie i w obejściu.

PROGRAM:
6:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks. Popiełuszki

SĄDRY – zwiedzanie Muzeum „Chata Mazurska". Muzeum zostało założone w 1991 roku przez Krystynę i Dytmara
Dickti, a obecnie prowadzą je ich dzieci. W skład muzeum wchodzą trzy budynki:

NAKOMIADY – zobaczymy z zewnątrz imponujący pałac (obecnie hotel) w stylu baroku holenderskiego,
wybudowany tutaj w początkach XVIII wieku wg projektu warszawskiego architekta Józefa Pioli. Wcześniej, w
XVII w. dobra Nakomiady zostały nadane przez elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma dyplomacie
brandenburskiemu Janowi Hoverbeckowi  za zasługi w uniezależnianiu miast pruskich od Korony Polskiej. 
W Manufakturze Ceramiki i Kafli poznamy tradycyjną technologię, czyli ręczny proces wyrobu kafli. Począwszy
od przygotowania modeli i form, poprzez odlewanie pojedynczych sztuk, ich wypalanie, a także precyzyjne i
mozolne zdobienie przed szkliwieniem, wszystko odbywa się wyłącznie ręcznie, tak jak przed wiekami.
Obiad

KĘTRZYN - Konsulat Świętego Mikołaja to wspaniała atrakcja Warmii i Mazur. Powstał w miejscu, gdzie od wielu
lat Firma Doroszko produkuje znane na całym świecie bombki. W Konsulacie wydmuchamy ze szkła własną
bombkę i nauczymy się, jak ją pięknie ozdobić. Zobaczymy tysiące ręcznie wykonanych ozdób choinkowych i
wielkanocnych.

Powrót do Białegostoku ok.  20.30

katalog ro pttk 2022

grudzień
3 GRudniA 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

CENA: 320 zł/ os.
                310 zł/ os. członkowie PTTK oraz dzieci do 12 lat
ZAKRES ŚWIADCZEŃ: 
transport autokarem, bilety wstępu, warsztaty w Konsulacie Św. Mikołaja, opieka pilota, obiad, ubezpieczenie NNW.
ZGŁOSZENIA: z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego przyjmujemy telefonicznie,
elektroniczne (ro.pttk.bialystok@gmail.com lub formularz na stronie www) albo osobiście 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 „Kętrzyn”. Wpłata do dnia
18.11.2022 r.

sądry -  nakomiady -  kętrzyn

ŚWIĘTA TUŻ TUŻ ... CHOINKĘ CZAS STROIĆ JUŻ

Fot. canva.com Fot. canva.com


