22 sierpnia 2020

katalog ro pttk 2020
sierpień

OTULINA NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
kruszewo - śliwno - waniewo - kurowo - sokoły - krzyżewo - płonka kościelna - uhowo

Fot. Krzysztof Jakubowski
Narwiański Park Narodowy i jego otulina – tak blisko Białegostoku, a jednak dość trudno dostępne - kryją w
sobie wiele ciekawostek przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Zapraszamy na jednodniową
wyprawę do mniej znanych, choć bliskich, zakątków województwa podlaskiego.

CENA: 140 zł/os.
130 zł/ członkowie PTTK
110 zł/przewodnicy PTTK
ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
transport autokarem turystycznym,
opieka przewodnika,
ubezpieczenie NNW, obiad: (zupa,
II danie,napoje), wstępy do
zwiedzanych obiektów, bilety do
Narwiańskiego PN
ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia, nazwiska i
telefonu kontaktowego
przyjmujemy do 14.08.2020 r.
Wpłacać można przelewem na
nasze konto z dopiskiem “NPN” lub
gotówką/kartą w naszej siedzibie
przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3.
UWAGA:
warto mieć ze sobą lornetkę.

PROGRAM:
9:00 wyjazd z Białegostoku (parking przy pomniku ks. Popiełuszki)
KRUSZEWO - w tym miejscu przez wiele stuleci znajdowała się
przeprawa na Narwi oraz most, dwukrotnie niszczony przez wojny
światowe i nigdy nie odbudowany. Przespacerujemy się do
"zerwanego mostu", a następnie skorzystamy z nowej atrakcji:
najwyższej wieży widokowej na terenie Narwiańskiego Parku
Narodowego.
ŚLIWNO – emocjonująca przeprawa ponadkilometrową kładką oraz
promami w poprzek doliny Narwi, wzdłuż historycznej trasy z Korony na
Litwę.
WANIEWO – pozostałości zabytkowego założenia urbanistycznego,
kościół pw. Wniebowzięcia NMP.
KUROWO – siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego w
zabytkowym dworku, park podworski – miejsce odbywania się słynnej
Biesiady Miodowej, „Kładka wśród bagien”
SOKOŁY – na miejscowym cmentarzu znajdziemy wyjątkowy obiekt:
drewnianą barokową kaplicę - dawną cerkiew unicką - przeniesioną z
Tykocina.
KRZYŻEWO – w dawnym internacie szkolnym z początku XX w.
wybudowanym w stylu willi zakopiańskiej przez Stefanię Karpowicz
znajduje się dziś centrum turystyczno-rehabilitacyjne. Obiad
PŁONKA KOŚCIELNA – sanktuarium maryjne z obrazem
Wniebowzięcia NMP słynącym łaskami oraz cudownym źródełkiem.
UHOWO - Galeria Narwiańska, w której prezentowane są walory
kulturowo – przyrodnicze doliny Narwi.
Ok. 19:30 – powrót do Białegostoku
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