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Podlasie: Ziołowy Zakątek, warsztaty  

w Krainie Puszczańskich Tradycji 
 
PROGRAM 
07.30 -  spotkanie z przewodnikiem, wyjazd ze szkoły  

10.30 -  dojazd do Ziołowego Zakątka, powitanie gości przez gospodarzy 
11.00 -  zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego – gawęda o ziołach, opowiadanie o właściwościach ziół i ich 

zastosowaniu w wielu dziedzinach życia  

       zwiedzanie firmy Dary Natury  
Uczestnicy wycieczki będą mogli obserwować poszczególne etapy powstawania produktów: herbatek, 

kosmetyków, olejów. 
 warsztaty ziołowe – „Młody zielarz”: wykonanie własnych mieszanek zapachowych z udostępnionych ziół 

zapachowych np. mięta, melisa, lawenda 

 wizyta w zagrodzie ze zwierzętami  

14.30 -  obiad 
15.30 - wyjazd do ośrodka 

 zakwaterowanie w ośrodku 
18.30 - kolacja  

 spacer po okolicy 

II dzień 
08.00 -  śniadanie 

przejazd do Czarnej Wsi Kościelnej – wioski położonej na Szlaku Rękodzieła Ludowego na skraju Puszczy 
Knyszyńskiej 
 zaproszenie do gospodarstwa „Czerwone Korale” na warsztaty tradycyjnych zajęć domowych: pieczenie chleba 

na zakwasie, kiszenia kapusty, wyrobu kwiatów z papieru lub decoupage 
 poczęstunek  

 spacer do pracowni garncarskiej na spotkanie z garncarzem: 
 pokaz toczenia na kole garncarskim, warsztaty – nauka toczenia na kole garncarskim, pokaz pracowni garncarskiej, 
pieca oraz galerii prac 

14.30 -  obiad 
przejazd do Krainy legend i baśni „Ruczaj” miejscowości Zamczysko, gdzie w przepięknej scenerii bajkowych 
postaci odbywają się zabawy i warsztaty: 

 gra terenowa w Krainie legend i baśni 
 warsztaty z przerobu lnu tradycyjnymi metodami 

warsztaty papieru czerpanego 

 warsztaty ceramiczne 
 zorganizowane gry i zabawy 

19.00 – kolacja w ośrodku 

III dzień 
08.00 -  śniadanie 

przejazd do Tykocina 
11.00 - 13.30 - Tykocin: spotkanie we FlisakParku, wędrówka po parku i opowieść o flisakach na rzece Narew oraz o 

dawnych mieszkańcach Tykocina, 

rejs tramwajem wodnym po Narwi 
Dla chętnych, dodatkowo płatne: zabawa w łuczników, paintball do tarczy, zwiedzanie zamku tykocińskiego i 

synagogi. 
14.00 -  obiad 
 wyjazd w kierunku Warszawy 

18.30 - powrót do szkoły 

Koszt -   

Cena/osoba 3 dni 20 osób - 599zł 30 osób - 525zł 40 osób - 496zł 45 osób - 456zł 

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

zakwaterowanie i wyżywienie, podatek VAT. 
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