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SUWALSZCZYZNA ZACHODNIA
DOWSPUDA - RACZkI - BAKAŁARZEWO - JEZIORO GARBAŚ - FILIPÓW - MIERNIUSZKI - PRZEROŚL
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Podróżując wzdłuż Rospudy – świętej rzeki Jaćwingów odkryjemy piękno przyrody i bogactwo
zabytków zachodniej Suwalszczyzny. Odwiedzimy tajemnicze Święte Miejsce i pozostałości po
spektakularnym pałacu Paca w Dowspudzie. Postaramy się uchwycić niepowtarzalny klimat
kresowych miasteczek leżących nad dawną granicą z Prusami. Zwiedzimy potężne fortyfikacje
z okresu II wojny światowej. I przede wszystkim – nacieszymy oczy widokiem wspaniałych
suwalskich jezior nanizanych jak korale na błękitną wstęgę Rospudy.

PROGRAM:
8:00 wyjazd z Białegostoku
·Święte uroczysko nad Rospudą
·Pozostałości pałacu Paca w Dowspudzie
·Raczki – Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej i
zabytkowy układ urbanistyczny
·Bakałarzewo – kościół św. Jakuba z najstarszym
ołtarzem na Suwalszczyźnie, zabytkowy układ
miejski, bunkry z okresu II wojny światowej, cmentarz
żydowski, spacer nad Jeziorem Sumowo i Rospudą
·Skansen Fortyfikacji Prus Wschodnich
·Jezioro Garbaś
·Filipów – kościół Wniebowzięcia NMP i zabytkowy
układ urbanistyczny
·Mieruniuszki – tajemnicze ruiny dawnej świątyni
protestanckiej
·Przerośl
–
kościół
Narodzenia
NMP
i
osiemnastowieczna dzwonnica i zabytkowy układ
urbanistyczny
Ok. 20:30 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

CENA: 170 zł/os.
160 zł/członkowie PTTK
120 zł/przewodnicy PTTK
ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
transport autokarem, opieka przewodnika,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
obiad, ubezpieczenie NNW.
ZGŁOSZENIA:
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).
Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w
biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr
81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z
dopiskiem ”Suwalszczyzna”.
UWAGA: prosimy mieć ze sobą drobne na
datki w świątyniach

