
 

 

 

 

Program imprezy 4 - dniowej 

 
Pierwszy dzień  

godz. 6.00 wyjazd na wycieczkę. W trakcie przejazdu, 
w Płocku: spacer z przewodnikiem po centrum miasta, zwiedzanie m.in. 
bazyliki katedralnej, zamku książęcego, rynku miejskiego z jego zabytkową i 
bardzo ciekawą architekturą i innych miejsc tego urokliwego miasta. 
Przyjazd do Supraśla, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
 

Drugi dzień  
Śniadanie. Wyjazd pod opieką przewodnika na zwiedzanie atrakcji 
turystycznych Puszczy Knyszyńskiej oraz miejscowości związanych z 
pobytem Tatrów, zobaczymy m.in. Supraśl (zespół budynków 
pobazyliańskim z jedyną w Polsce gotycko-bizantyjską cerkwią obronną, 
Pałacem Archimandrytów (w którym znajduje się Muzeum Ikon), Bramą 
– Dzwonnicą i budynkami klasztornymi), Sokółkę (muzeum regionalne (ze 
stałą ekspozycją poświęconą osadnictwu tatarskiemu), cerkiew pw. 
Aleksandra Newskiego - parafia prawosławna powstała w Xix.), Bohoniki 
(meczet i jedyny w Polsce cmentarz muzułmański, na którym nadal 
dokonuje się pochówku), Kruszyniany (najstarszy w Polsce meczet 
tatarski), Białystok (oryginalny trójkątny Rynek Kościuszki z Kościół 
WNMP, Ratuszem i Pałacem Branickich na rogach). 
Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  
 

Trzeci dzień  
Po śniadaniu, pod opieką przewodnika, wyjedziemy na zwiedzanie 
atrakcji turystycznych Puszczy Białowieskiej i okolic.. 
Zobaczymy głównie zabytki dokumentujące związek mieszkańców z kościołem 
prawosławnym. Odwiedzimy m.in. Górę Grabarkę, która jest dla tutejszych 
mieszkańców polską Częstochową, odwiedzimy również Hajnówkę 
(drewniana cerkiew pw. Świętych Braci Machabeuszów oraz Sobór 
Prawosławny pw. Świętej Trójcy ze sławnymi organami, mogący pomieścić 5 
tys. Wiernych), Białowieżę oraz zagrody zwierzęce w Puszczy Białowieskiej. 
Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja.  
 

Czwarty dzień  
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną 
W trakcie przejazdu, zwiedzanie pod opieką przewodnika, Łomży (m.in. 
katedra św. Michała, cmentarz żydowski, ratusz, rynek miejski oraz 
zabytkowe kamienice) Po zakończeniu zwiedzania przejazd do Bydgoszczy 
Przyjazd i zakończenie wycieczki w godzinach późno-wieczornych. 
 
 

Świadczenia objęte ceną:  
transport autokarem o wysokim standardzie, opłaty parkingowe, trzy noclegi 
w pokojach wieloosobowych  z łazienkami, trzy śniadania i trzy obiadokolacje, 
obsługa przewodnika zgodnie z programem wycieczki, opłacone wstępy do 
zwiedzanych obiektów, opieka pilota, ubezpieczenie NNW. 
 

Cena wycieczki:  
Ceny naszych imprez nie są wygórowane, przy jednoczesnym wysokim 
poziomie świadczonych usług. Ostateczny koszt podamy Państwu po 
ustaleniu liczby osób, terminu, określeniu dodatkowych życzeń oraz po 
sprecyzowaniu programu. 
 

 

 

W NAJBARDZIEJ DZIEWICZE MIEJSCA POLSKI 
Puszcze: Knyszyńska i Białowieska 

 


