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Perełki  Podlasia
                          
I  dzień Wyjazd w godzinach wieczornych. Nocny przejazd

II 
dzień

SUPRAŚL- KRUSZYNIANY-BIAŁYSTOK: spotkanie z przewodnikie. Objazd i spacer po Supraślu 
(pałac Buchholtza – obecnie liceum plastyczne, „domy tkaczy”, kościoły św. Trójcy  i MB Królo-
wej Polski),przejazd przez Krynki do Kruszynian. Zwiedzanie tatarskiego meczetu. Mozliwość 
degustacji potraw tatarskich. Spacer w Silvarium w Puszczy Knyszyńskiej (rodzaj śródleśnego 
ogrodu z mnóstwem atrakcji przyrodniczych na świeżym powietrzu oraz mini muzeum. Zwie-
dzanie unikatowego Muzeum Ikon oraz terenu prawosławnego klasztoru męskiego (odbudowa-
na cerkiew gotycko- bizantyjska pw. Zwiastowania NMP oraz cerkiew zimowa pw. św. Jana 
Teologa).  Zwiedzanie stolicy województwa podlaskiego (założenie pałacowo-ogrodowe Branic-
kich, Pałacyk Gościnny, katedra pw. Wniebowzięcia NMP, rynek miejski z ratuszem, fragment 
Szlaku Esperanto i Wielu Kultur), Obiadokolacja i nocleg.

III 
dzień

Śniadanie PUSZCZA BIAŁOWIESKA spotkanie z  przewodnikiem. Przejazd do Białowieży  (po 
drodze wieś Trześcianka – leżąca w  tzw. „Krainie otwartych okiennic”  – przykłady  pięknej 
wiejskiej zabudowy typu wschodniego). Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Przyrodniczo- 
Leśnego Parku Pałacowego. Objazd po Białowieży  (ciekawa drewniana architektura, pięknie 
odrestaurowany carski dworzec kolejowy. Zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów (żubry, 
żubronie, koniki polskie, wilki, dziki – czas wolny na zakup pamiątek Hajnówka zwiedzanie 
niezwykle  ciekawego  pod  względem  architektury  prawosławnego  soboru  św.  Trójcy  w  
Hajnówce,  Przejazd  na  Grabarkę  zwiedzanie  prawosławnej  Góry  Krzyży.Powrót  na 
obiadokolację i nocleg.

IV 
dzień

Śniadanie i wyjazd. W przewie w podróży: Wizyta w Hucie Szkła Artystycznego  zwiedzanie 
huty oraz galerii, zobaczymy jak wyrabia się szklane "cudeńka".  Samodzielnie można będzie  
wydmuchać własne szklane dzieło. Obiad.

Cena …...... - (patrz cennik)     

Cena zawiera:
✔  transport autokarem, parkingi
✔  2 noclegi
✔  wyżywienie 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad
✔  opiekę pilota na całej trasie 
✔  wymienionych przewodników
✔  ubezpieczenie NNW
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