
 

 

 

Wycieczka na 
Podlasie - 5 dni 

 
 

Program wycieczki: 

1 dzień Wyjazd z Koszalina lub Kołobrzegu godz. 04:00. Przejazd na Podlasie. Po południu przyjazd 

do Narwiańskiego Parku Narodowego: spacer przyrodniczą ścieżką „Kładka Waniewo – Śliwno” - 

przeprawa przez liczne w tym miejscu koryta rzeczne przy pomocy pływających pomostów 

umocowanych na linach. W przypadku niedostępności ścieżki (np. ze względu na okresowe susze) 

przejazd na punkt widokowy w Kurowe. Zakwaterowanie, obiadokolacja.  

 

2 dzień Śniadanie. Choroszcz – zwiedzanie Letniej Rezydencji Branickich. Białystok - zwiedzanie 

miasta z przewodnikiem m.in. Pałac Branickich (wnętrza pałacowe i barokowe ogrody), Ratusz, stary 

kościół farny, cerkiew św. Mikołaja. Czas wolny na starówce. Powrót na nocleg, obiadokolacja.  

 

3 dzień Śniadanie. Wycieczka do Puszczy Białowieskiej. Przejazd do Hajnówki – wycieczka 

Turystyczną Kolejką Wąskotorową na trasie Hajnówka – Dolina Leśnej – Hajnówka. Przejazd do 

Białowieży - zwiedzanie Białowieskiego Parku Narodowego:  Rezerwat Pokazowy Żubrów, spacer 

trasą turystyczną po Puszczy Białowieskiej. Powrót na nocleg, obiadokolacja. 

 

4 dzień Śniadanie. Zwiedzanie fragmentów Szlaku Tatarskiego: Bohoniki – XIX-wieczny meczet oraz 

mizar (muzułmański cmentarz). Kruszyniany – zwiedzanie miasteczka zamieszkałego przez liczną 

mniejszość tatarską: m.in. meczet i mizar.  Supraśl – spacer po mieście: m.in. Muzeum Ikon, 

Prawosławny Monastyr Męski, Dom Tkaczy. Powrót na nocleg, obiadokolacja. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 dzień Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wasilkowa - zwiedzanie Podlaskiego Muzeum 

Kultury Ludowej. Przejazd do Tykocina – zwiedzanie miasta: rynek z pomnikiem Stefana 

Czarnieckiego, Wielka Synagoga, Mała Synagoga cmentarz żydowski. W godzinach południowych 

wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Koszalina lub Kołobrzegu po północy. 

 

Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

Cena: od 849 zł/os. 
 

 

Cena zawiera: 

 Transport komfortowym autokarem (DVD, WC, barek, klimatyzacja) 

 4 noclegi w Ośrodku Wycieczkowym lub Hotelu w okolicach Białegostoku - pokoje 2 osobowe z 

łazienkami  

 Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 

 Opieka pilota 

 Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) do 10’000 zł 

 

 

Dodatkowo płatne: 

 Bilety wstępu wg. programu oraz przewodnicy lokalni. Koszt: 180 zł/os. 

 
 

 

 


