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  Wycieczka Szlakiem Tatarskim  
            HONORUJEMY BYDGOSKĄ KARTĘ SENIORA 60 +  

                  
 

Termin: dowolny 

 

Program ramowy  

 
1 DZIEŃ: 

Zbiórka uczestników z miejsca wskazanego przez Klienta . Wyjazd o godz. 06:00 . 

Przejazd w kierunku Białegostoku.  Na miejscu spotkanie z przewodnikiem i  

zwiedzanie miasta : min : spacer po Rynku , na którym znajduję się   Ratusz  z 

Muzeum gdzie prezentowane jest malarstwo polskie w tym liczne obrazy młodych 

artystów oraz liczne wystawy związane ze sztuką ludową lub sakralną , Pałacu 

Branickich ,  oraz  Kościoła św. Rocha. Następnie przejazd do miejscowości 

Tykocin i zwiedzanie z przewodnikiem   m.in. : Ruin renesansowego Zamku 

Królewskiego z XV w, Klasztoru  Bernardynów, , kościoła  p.w. Trójcy Świętej 

oraz Synagogi.  Przejazd do Supraśla ; spotkanie z przewodnikiem i  zwiedzanie :  

Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, który jest jednym z sześciu 

prawosławnych monasterów męskich w Polsce,  Pałacu  Bucholtzów oraz XIX – 

wiecznego Dworku  Zachertów,. Powrót do Białegostoku . Zakwaterowanie w hotelu. 

Obiadokolacja. Nocleg .  

2 DZIEŃ: 

Śniadanie o godz. 08:00.  Przejazd do  miejscowości  Krynki. Spotkanie z 

przewodnikiem   i   zwiedzanie  największego cmentarza  żydowskiego na 

wschodzie . Następnie przejazd do Kruszynian gdzie znajduję się  muzułmański 

Meczet , w którym po II wojnie światowej osiedlili się Tatarzy z Wileńszczyzny. 

Przejazd do Bohonik  i  zwiedzanie tamtejszego meczetu oraz Mizaru- 

muzułmańskiego cmentarza . Powrót do Białegostoku, Czas wolny.  Powrót do Hotelu . 

Obiadokolacja. Nocleg .  

3 DZIEŃ: 

Śniadanie o godz. 08:00. Wykwaterowanie z hotelu .  Wyjazd do Hajnówki i 

zwiedzanie nowoczesnej cerkwi , w której obecnie odbywają się Międzynarodowe 

Festiwale Muzyki Cerkiewnej . Następnie  przejazd do Białowieży .  Zwiedzanie 

Puszczy Białowieskiej ,  na terenie której znajduję się  21 gatunków drzew, 56 

gatunków krzewów  oraz 12 ty gatunków zwierząt, Carskiego  Dworca  Kolejowego., 

Rezerwatu Pokazowego Zwierząt oraz  Szlaku Dębów Królewskich. Wyjazd w drogę 

powrotną . Na trasie obiad. Powrót na miejsce  zbiórki .  

 

 

Cena: 590 zł ( kalkulacja przy grupie 45uczestników)  

           

 Cena zawiera: 

-   Transport autokarem o podwyższonym standardzie ( Tv, Wc ) – wyjazd z 

Bydgoszczy  

- 2 noclegi w Białymstoku w hotelu 3 * w pokojach 2.3 os z pełnym węzłem 

sanitarnym  

- wyżywienie: 2 śniadania , 2 obiadokolacje, 1 obiad na trasie  

- opiekę pilota  na całej trasie  

- ubezpieczenie NNW  

- podatek Vat  

 

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usług  lokalnych  przewodników:  

Ok. 51 zł / os  

 


