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katalog ro pttk 2020
PAŹDZIERNIK

ZIEMIA MAZOWIECKA

SZUMOWO - PAPROĆ DUŻA - TREBLINKA - ZUZELA - CZYŻEW - ROSOCHATE KOŚCIELNE

foto: By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl,
httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=27065545

foto: canva.com

Zapraszamy na pogranicze podlasko - mazowieckie. Tym razem zwiedzimy miejscowości styku zachodniej
części woj. podlaskiego z Mazowszem. Niewątpliwie dużym przeżyciem będzie wizyta w Muzeum
Walki i Męczeństwa w Treblince.
PROGRAM:
9:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks.
Popiełuszki

CENA: 150 zł/os.
140 zł/ członkowie PTTK

SZUMOWO - obejrzymy drewnianą synagogę z okresu
międzywojennego, a obecnie katolicki dom parafialny

90 zł/ przewodnicy PTTK

usługa przewodnicka.

PAPROĆ DUŻA – zobaczymy nietypowy układ
urbanistyczny wsi, założonej przez niemieckich
osadników i współczesny kościół na miejscu dawnego
zboru ewangelickiego, w którym odbył się ślub Józefa
Piłsudskiego z pierwszą żoną

ZGŁOSZENIA:

TREBLINKA - zwiedzimy Muzeum Walki i Męczeństwa w
Treblince i złożymy hołd ofiarom nazistowskich zbrodni

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

przejazd autokarem, obiad, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW,

z

podaniem

imienia

i

nazwiska,

daty

urodzenia i numeru telefonu 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
dnia 9.10.2020 r.
gotówka/kartą

w

Wpłaty

biurze

RO

przyjmujemy
PTTK

lub

przelewem na nr konta 81 1020 1332 0000
1902 0322 8202 z dopiskiem „Ziemia
Mazowiecka”.

Obiad
ZUZELA - odwiedzimy wieś, w której urodził się
późniejszy Prymas Stefan Wyszyński i zwiedzimy
poświęcone mu muzeum
CZYŻEW – przespacerujemy się po najmłodszym mieście
w naszym województwie i zwiedzimy ciekawie
zaaranżowane Muzeum Ziemi Czyżewskiej w poczekalni
dworca
ROSOCHATE KOŚCIELNE - obejrzymy jeden z
nielicznych kościołów gotyckich w województwie
podlaskim

Około 19:00 powrót do Białegostoku
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

