XXXVIII OGÓLNOPOLSKIE DNI PSZCZELARZA W BIAŁYMSTOKU

23 WRZEŚNIA 2022

W DOLINIE NARWI
TYKOCIN - NARWIAŃSKI PARK NARODOWY
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Rzeka Narew od wieków pełniła ważną funkcję w historii województwa podlaskiego - była granicą, drogą
handlową, jej rozlewiska broniły twierdz i stanowiły żerowisko niezliczonych gatunków ptactwa.
O tym wszystkim opowiemy wam podczas wycieczki pod hasłem "W Dolinie Narwi".

CENA: 130 zł/os. /turyści indywidualni
(zapytanie o cenę dla grupy zorganizowanej prosimy przesyłać na email: ro.pttk.bialystok@gmail.com)
ZAKRES ŚWIADCZEŃ:
przejazd autokarem, usługa przewodnicka, bilety wstępu do części
zwiedzanych obiektów (Muzeum w Synagodze, Narwiański Park
Narodowy).
ZGŁOSZENIA:
z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu przyjmujemy
poprzez formularz rezerwacyjny na stronie bialystok.pttk.pl, emailem: ro.pttk.bialystok@gmail.com lub telefonicznie
do 2
września 2022 r. Wpłaty przyjmujemy przelewem na nr konta 81
1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „38ODP-Narew”.
UWAGA:
1) Cena wycieczki nie zawiera wyżywienia, jednak na trasie
przewidujemy przerwę obiadową.
2) Minimalna liczba osób, przy której wycieczka dojdzie do skutku:
30
3) Dodatkowe (fakultatywne) bilety wstępu to: Muzeum
Narwi/Flisakpark i rejs tramwajem wodnym 24 zł/N, 19 zł/U, Zamek w
Tykocinie - 17 zł
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

PROGRAM:
9:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy
pomniku ks. Popiełuszki (Plac Jana Pawła II).
TYKOCIN
Nadnarwiańskie miasteczko zwane „perłą
baroku”, było do II wojny św. w połowie
zamieszkane przez Żydów. W trakcie spaceru
zwiedzimy Muzeum w Synagodze, Plac
Czarnieckiego, kościół Św. Trójcy, odbudowany
zamek Zygmunta Augusta (z zewnątrz).

Czas wolny na obiad i indywidualne zwiedzanie
(np. Zamek w Tykocinie, Muzeum Narwi, rejs
tramwajem wodnym)
KUROWO - WANIEWO - ŚLIWNO
Zajrzymy do siedziby Narwiańskiego Parku
Narodowego,
odbędziemy emocjonującą
przeprawę ponadkilometrową kładką oraz
promami w poprzek doliny Narwi, wzdłuż
historycznej trasy z Korony na Litwę.
17:00 powrót do Białegostoku.

