
  

PODLASIE "Na Styku Kultur" 

Wyjazd study tour - Współczesne szanse i zagrożenia na terenach wiejskich - 

- spotkanie z mieszkańcami Kruszynian 

Szlak Tatraski - Judaistyczne Ślady - Stare ikony 

Podlasie to obszar, na którym ścierają się wpływy wiary, kultury i tradycji prawosławia, polskich 

Żydów i polskich Tatarów. Tereny te, bogate w lasy Puszczy Knyszyńskiej i Białowieskiej w 1679 

roku zostały nadane rodzinom tatarskim przez jana III Sobieskiego. Co ciekawe Ci dawni 
potomkowie imperium Czyngis-Chana mieszkają tutaj do dnia dzisiejszego będąc dobrymi 

sąsiadami osób wyznania prawosławnego. 

 

zapraszamy do ciekawych miejsc polskiego orientu 
 

21-22 września 2019 
 

dzień 1 
zbiórka uczestników wycieczki godz.6.30 w miejscu wskazanym przez przedstawiciela grupy. 
Wyjazd w kierunku Białegostoku. 

W programie: Tykocin 

- synagoga 
- spacer z pilotem po miasteczku: rynek, alumnat parafialny, stare domy, zamek tykociński 
- karczma Rzym – pomysły i inicjatywy jako szansa na rozwój dla terenów wiejskich 

 

Przejazd do Supraśla. 
Supraśl - wspaniałe, wyjątkowe muzeum Ikon z bogatą kolekcją zbiorów, Ławra Supraska. 
Przejazd do Białegostoku. 

Spacer po Białymstoku: Pałac Branickich z ogrodami, deptak miejski, ratusz. 

Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie w pokojach. Wypoczynek, turniej w strzelaniu z łuku lub 

gra w boule, do wyboru przez wyjazdem. Obiadokolacja – [dodatkowo płatna 25 zł/os] 



  

. dzień 2 

śniadanie, po śniadaniu wyjazd [9.00]na wycieczkę w kierunku „ Podlaskiego Szlaku 

Tatarskiego” 

w programie: 

Wasilków – święta góra, sanktuarium z górą krzyży, Sokółka – przejazd panoramiczny 
miasta, Bohoniki - meczet tatarski, Krynki - rynek amfiteatralny na tatarskim szlaku 

Kruszyniany - meczet z XVII wieku i najstarszy, zabytkowy mizar tatarski. 
 

 
Spotkanie z miejscową społecznością wiejską - Współczesne zagrożenia na terenach 
wiejskich. 

Przerwa na Słodki poczęstunek regionalny w Tatarskiej Jurcie [płatny dodatkowo 15 zł/os], 
lub obiad [płatny dodatkowo 35 zł/os] w której podczas swojej wizyty w Polsce gościł i jadł 
brytyjski Książe Karol. Ok. Godz.19.30 przyjazd w miejsce wyjazdowe. 

 
ZAKWATEROWANIE 

Zakwaterowanie w centrum wypoczynkowym SPA *** położonym na skraju lasu w 
sąsiedztwie czterech stawów niedaleko Białegostoku. To przepiękne, miejsce, przyciąga Gości 

spragnionych wypoczynku w otoczeniu natury. Do dyspozycji gości 20 pokoi 1,2-3/4 
osobowych w wysokim standardzie z bezpłatnym dostępem do internetu i 2 domki 4 
osobowe. Na terenie kompleks saun i jacuzzi. 

 

Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc może ulec zmianie. 

Cena: 200 zł / osobę 

W przypadku zmiany liczby uczestników organizator zastrzega prawo do zmiany ceny! 

Cena obejmuje: autokar z klimatyzacją i dvd, 1 nocleg - pokoje 2-3/4 osobowe z łazienkami w 

budynku głównym, wyżywienie: 1 śniadanie, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, realizacja programu, 
usługi przewodników w wybranych miejsch, bilety wstępu do wszystkich obiektów, 

Dodatkowo Istnieje możliwość wykupienia przez uczestników: obiadokolacji, obiadu w cenie 60 zł/os. 

 

 



  

Osoby przyjmujące wpłaty: 
• Pani Bożenna Jurkowska tel. 600 291 672  (ul. Lipowa i bloki); 
• Pani Elżbieta Bralewska tel. 600 815 660  (pozostali mieszkańcy); 
• Pan Stanisław Kolasa tel. 513 839 117. 

 

 

 

Stanisław Kolasa 

Sołtys 

wsi Książenice 


