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PROGRAM RAMOWY /8 DNI/ 
 

342646026035 

-1206526035 
 
DZIEŃ 1  TYKOCIN  

Wyjazd z Torunia w godzinach rannych, z parkingu przy ul. BaŜyńskich.  Przejazd do Tykocina, zwanego perłą baroku. W 
Tykocinie, w stopniu większym niŜ gdzie indziej na Podlasiu, przetrwał obraz dawnego polskiego miasteczka, 
noszącego w swym kształcie przestrzennym i architektonicznym dziedzictwo poprzednich epok. Spacer w kierunku 
zamku oraz po starówce, gdzie zachował się oryginalny układ przestrzenny miasteczka Ŝydowskiego: Plac Stefana 
Czarneckiego -  pomnik, zabytkowy rynek, zespół kościelny p.w. Trójcy Przenajświętszej, zabytkowe domy, barokowa 
synagoga z XVII wieku. W Muzeum zobaczymy przedmioty związane z kultem religijnym śydów. Uliczkami Browarną i 
Poświętną dojdziemy do pomnika Orderu Orła Białego, ustanowionego w Tykocinie. Przejazd na obiadokolację i nocleg do 
Białegostoku. 
 
DZIEŃ 2   BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – HAJNÓWKA – BIAŁOWI EśA  
Śniadanie, po którym wyjazd do Hajnówki, nazywanej stolicą Puszczy Białowieskiej. Obejrzymy ciekawą architektonicznie 
dwupoziomową cerkiew – prawosławny sobór św. Trójcy. Następnie udamy się do BiałowieŜy. Puszcza Białowieska – to 
najstarszy pierwotny las nizinny, jedyny na naszym kontynencie. Zwiedzając Białowieski Park Narodowy, zobaczymy 
zróŜnicowane obszary leśne w charakterze pierwotnym jak grąd dębowo– grabowy (unikat w świecie roślin), bór bagienny, łęg 
jesionowo–olchowy, ols, mszar sosnowy, łozowiska. Rośnie tu 400 gatunków roślin (czosnek niedźwiedzi, brzoza niska, 
storczyk obuwik, mchy, porosty) oraz Ŝyje bogata fauna (orzeł bielik, czarny bocian, Ŝubr, ryś, wilk, gronostaj i wydra). 
Zwiedzanie najciekawszych zabytków oraz osobliwości przyrodniczych: Cerkiew Św. Mikołaja z porcelanowym ikonostasem, 
carski dworzec kolejowy BiałowieŜa Towarowa – obecnie restauracja, muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku 
Narodowego, Rezerwat Pokazowy Zwierząt, gdzie moŜna zobaczyć dziki, wilki, jelenie, sarny oraz Ŝubry - wizytówkę parku, 
Szlak Dębów Królewskich – ścieŜka wśród kilkudziesięciu dębów w wieku od 150 do 500 lat. Powrót do Białegostoku na 
obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 3  CHOROSZCZ – NARWIAŃSKI PARK NARODOWY 
Śniadanie. Przejazd do Choroszczy. Zwiedzimy Pałac Letni Jana Klemensa Branickiego – Muzeum Wnętrz Pałacowych, a takŜe 

obszerny park przypałacowy. Przejazd do Narwiańskiego Parku Narodowego obejmującego swoim zasięgiem bagienną 
Dolinę Górnej Narwi na odcinku SuraŜ - Rzędziany. Przejdziemy kładką przyrodniczą o długości ok.1 km biegnącą w 
poprzek Doliny Górnej Narwi, łączącą oba brzegi rzeki. Po drodze będzie moŜna zaobserwować róŜnorodne ekosystemy Parku: 
trzcinowisko, turzycowisko, rzekę, łąkę i zarośla wierzbowe. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 4   BIAŁYSTOK – SUPRA ŚL – SOKÓŁKA – BOHONIKI – KRUSZYNIANY   
Śniadanie, po którym udamy się na 3 – godzinny spacer po stolicy Podlasia: Rynek Kościuszki, późnobarokowy Ratusz, Pałac 
Branickich wraz z Parkiem Pałacowym, Cerkiew Katedralna p.w.  św. Mikołaja Cudotwórcy, zespół katedralny p.w. 
Wniebowzięcia NMP, Kościół św. Rocha. Przejazd do Supraśli. Zobaczymy supraską ławrę z Muzeum Ikon, z których 
najstarsze pochodzą z XVIII w. Przejazd do Sokółki, gdzie zobaczymy muzeum regionalne z tkaninami z wersetami Koranu, a 

następnie do Bohonik – zwiedzimy XIX-wieczny meczet oraz muzułmański cmentarz. Z kolei udamy się do Kruszynian – tam 
zobaczymy najstarszy w Polsce drewniany meczet z przełomu XVIII-XIX wieku oraz cmentarz muzułmański z końca XVII w. 
Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 5 SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY 
Śniadanie, po którym udamy sie do Suwałk na zwiedzanie miasta. Zobaczymy unikalną w skali kraju klasycystyczną zabudowę 
z pierwszej połowy XIX w. zlokalizowaną przy ul. Kościuszki: kościół pw.św. Aleksandra, gmach liceum, kościół p.w. 
Najświętszego Serca Jezusa, kościół ewangelicki oraz drewnianą Molennę Staroobrzędowców z 1912 r. Następnie zwiedzanie 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Zobaczymy wczesnośredniowieczne grodzisko w Szurpiłach zwane Górą Zamkową. To 
jeden z najciekawszych obiektów archeologicznych Polski. Z Góry Cisowej zwanej “Suwalską Fudzijamą” podziwiać będziemy 
dolinę rzeki Szeszupy i kilkanaście jezior. Udamy się do malowniczo połoŜonej na wysokim płaskowyŜu sandrowym wsi 
Smolniki do punku widokowego “U Pana Tadeusza” skąd podziwiać będziemy piękno krajobrazu Suwalskiego Parku. Krótki 
pobyt na jeziorem Hańcza. Zobaczymy takŜe Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą. Następnie udamy się do Wsi 



Wodziłki, zasiedlonej pod koniec XVIII w. przez staroobrzędowców. Znajduje się tu molenna oraz starowieski cmentarz. Pod 
koniec dnia udamy się do Sejn. Zwiedzimy tam słynną sejneńską Bazylikę p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. 
Zobaczymy Synagogę zw. "Białą" oraz  Kapliczkę św. Agaty. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
    
DZIEŃ 6  DRUSKIENNIKI 
 Śniadanie, po którym przejazd do Kopciowa – pamiętnego z pobytu Emilii Plater – słynnej 
uczestniczki Powstania Listopadowego.  Udamy się do największego uzdrowiska w krajach 
nadbałtyckich – Druskiennik. Uroku tej miejscowości dodaje piękne połoŜenie wśród lasów 
sosnowych stwarzających sprzyjający mikroklimat. Spacer po uzdrowisku, zobaczymy ujście rzeki 
Rotniczanki do Niemna, miejsce po domku „Poganka”, gdzie wielokrotnie przebywał Marszałek 
Józef Piłsudski, neogotycki kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej, Willę Linksma, 
obiekty sanatoryjne. Pobyt w kompleksie Aquaparku Druskienniki. Powrót na obiadokolację i 
nocleg.  
 
DZIEŃ 7  WIGIERSKI PARK NARODOWY 
Śniadanie, po którym udamy się do miejscowości Krzywe, gdzie zobaczymy wystawę przyrodniczą. 
Następnie przejazd do Starego Folwarku, gdzie zwiedzimy Muzeum WPN. Z wieŜy widokowej podziwiać 
będziemy piękną panoramę na jezioro i klasztor. Przejdziemy ścieŜką edukacyjną “Suchary”. Przejazd do 
miejscowości Wigry - zwiedzimy zespół Klasztorny Kamedułów, jeden z najcenniejszych zabytków 
architektonicznych Suwalszczyzny. Następnie udamy się do Augustowa – krótkie zwiedzanie miasta – 
Rynek Zygmunta Augusta z XVI w., Dworek Prądzyńskiego, w którym mieści się Dział Historii Kanału 
Augustowskiego, stara poczta – obecnie szkoła muzyczna, kościół neoromański p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. W Studziennicznej nawiedzimy Sanktuarium Matki Bo Ŝej Studzienicznej z drewnianym 
kościółkiem i kapliczką a takŜe pomnikiem Jana Pawła II. Na zakończenie dnia rejs po Kanale 
Augustowskim. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
  
DZIEŃ 8  BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY 
Śniadanie, po którym udamy się do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Rozległe Bagna Biebrzańskie, to 
jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Polsce, a moŜe i na świecie. Dziki krajobraz przyrody, bogata 
fauna z królem bagien - łosiem, niesamowite ptaki. PołoŜone w północno-wschodniej Polsce, w dolinie 
rzeki Biebrzy nazywane są Polską Amazonką. Rozlewisko rozciąga się na długości ponad 100 kilometrów. 
Kiedyś Bagna Biebrzańskie stanowiły teren kompletnie niedostępny dla człowieka, obecnie moŜna 
spokojnie podziwiać uroki tego miejsca samodzielnie lub z przewodnikiem. Zobaczymy pozostałości 
największej carskiej twierdzy w Osowcu. MoŜliwość rejsu tratwą po Biebrzy, alternatywnie 
przespacerujemy się jednym ze szlaków dydaktycznych Parku. Obiad poŜegnalny. Powrót do Torunia. 
ZAPEWNIAMY: 
Przejazd luksusowym autokarem  
7 noclegów w hotelach lub pensjonatach; pokoje 2-3 osobowe z łazienkami; 
7 śniadań, 7 obiadokolacji, 1 obiad;  
opiekę i informację turystyczną pilota; 
ubezpieczenie NNW w dniach 1-5 oraz 7-8;  
ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 10 000€ i NNW do 1300€ w czasie 
pobytu na Litwie  w dniu 6. 
CENA: 980 zł/os. przy 46 uczestnikach 


