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Podlasie –  

Szlakiem różnych wyznań, gra terenowa 
 

PROGRAM 

I dzień 

08.00 -  wyjazd ze szkoły 

 przyjazd do Białowieży 

12.00 - przystanek w Grabarce - najważniejszym miejscem kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce 

– wędrówka na Świętą Górę Grabarka 

 przejazd do Białowieży 

15.00 - Białowieża - multimedialna prezentacja w Muzeum Przyrodniczo Leśnym Białowieskiego Parku 

Narodowego 

 wejście na wieżę widokową 

wędrówka w Parku Pałacowym i do cerkwi pod wezwaniem Św. Mikołaja (zwiedzanie – w miarę możliwości 

rezerwacji), „Białowieska Aleja Gwiazd” – dawny Dworzec Białowieża Pałac  

17.30 - przejazd do ośrodka 

19.00 - obiadokolacja w ośrodku 

 zakwaterowanie w ośrodku 

spacer po okolicy 

II dzień 

07.30 -  śniadanie 

 wycieczka „Szlakiem Tatarskim” 

09.15 - Supraśl: wizyta w Prawosławnym Monastyrze Zwiastowania NMP   

10.00,10.20 - zwiedzanie Muzeum Ikon (w podziale na dwie grupy)  

przejazd do małej ojczyzna Tatarów polskich – Kruszyniany 

13.00 - zwiedzanie meczetu w Kruszynianach i zaproszenie na herbatkę Pani Dżennety w Tatarskiej Jurcie 

 przejazd do Krainy legend i baśni „Ruczaj” w miejscowości Zamczysko 

14.45 -  obiad 

16.30 - gry terenowe w Krainie legend i baśni Podlasia 

 gra terenowa w Krainie legend i baśni, zapoznanie z postaciami z mitologii słowiańskiej 

prezentacja filmu o tradycjach rękodzielniczych naszego regionu 

zorganizowane gry i zabawy (strzelanie z łuku, przeciąganie liny, wielkie bańki mydlane). 

19.30 - kolacja w ośrodku 

 dyskoteka 

III dzień 

08.30 -  śniadanie 

przejazd do wielokulturowego Tykocina 

11.00 - Tykocin: zwiedzanie zamku tykocińskiego  

11.45 - zwiedzanie zabytkowej synagogi i kościoła św. Trójcy powstałego z fundacji hetmana Jana Klemensa 

Branickiego  

14.00 -  obiad 

15.00 - rejs tramwajem wodnym po rzece Narew 

 Dla chętnych, dodatkowo płatne: zabawa w łuczników, paintball do tarczy. 

17.00 - wyjazd w kierunku Warszawy 

20.00 - powrót do szkoły 

Koszt -   

Cena/osoba 3 dni 20 osób - 540zł 30 osób - 475zł 40 osób - 445zł 45 osób - 423zł 

Koszt zawiera – opieka pilota, usługi przewodnika, transport autokarem, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, 

zakwaterowanie i wyżywienie, podatek VAT. 
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