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Podlaski Szlak Tatarski.
Typ: Klasyczna
Rodzaj: Dla dorosłych
Cena (zł/osobę) 720
Ilość dni: 4
Termin: Termin do ustalenia

Szlak Tatarski to ciekawe miejsca, gdzie żyją jeszcze potomkowie kultywujący tradycje tatarskie. Zobaczymy tu szereg
miejscowości związanych architektonicznie i historycznie z religią muzułmańską i kulturą tatarską
U Pana Boga w .... Supraślu- to właśnie tu kręcone były sceny do kultowej trylogii Jacka Bromskiego "U Pana Boga" oraz
serialu Blondynka. Supraśl to również Uzdrowisko słynące ze złóż borowin.
Dzień I
Wyjazd z miejsca zamieszkania
BIAŁYSTOK- zwiedzanie miasta - Pałac Branickich,rynek,Bazylika WNMP, sobór św.Mikołaja,inne zabytki, cerkiew św. Ducha
ŚWIĘTA WODA- Sanktuarium Maryjne - miejsce z cudownym źródłem czczone od dawnych czasów
Przejazd do hotelu
Zakwaterowanie
Obiadokolacja
Dzień II
Śniadanie (stół szwedzki)
Zwiedzamy:
SILVARIUM w Poczopku- park leśny- minimuzeum Puszczy Knyszyńskiej,Park Megalitów,ptasie woliery,unikatowe zegary słoneczne,Tryba
ziołowa i tropinka
ARBORETUM w Kopnej Górze- park leśny - kolekcje dendrologiczne i oryginalne rośliny
KRYNKI - krótki spacer po miasteczku
KRUSZYNIANY- meczet i cmentarz tatarski
W Kruszynianach możliwość zjedzenia oryginalnych potraw tatarskich (Tatarska Jurta)
Przejazd do hotelu
Obiadokolacja
Dzień III
Śniadanie (stół szwedzki)
SUPRAŚL - klasztor prawosławny, Muzeum Ikon
Supraśl -zwiedzanie miasteczka
Czas wolny dla grupy
Wieczór integracyjny w hotelu
Dzień IV
Śniadanie (stół szwedzki)
PENTOWO- Europejska wieś Bociania - ewenement ornitologiczny - gospodarstwo Państwa Toczydlowskich gdzie co roku przebywa około
30 par bocianich
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY- kładka Śliwno-Waniewo
Obiad na Zamku w Tykocinie
Wyjazd do miejsca zamieszkania
Cena zawiera:
# przejazd autokarem klimatyzowanym
# opieka pilota na całej trasie
# zakwaterowanie w Hotelu 3 gwiazdkowym Supraśl
# wyżywienie: śniadania (stół szwedzki), obiadokolacje
# wieczór integracyjny
# obiad w Pentowie
# bilet do cerkwi w Białymstoku, wejście do meczetu w Kruszynianach
# bilet do Muzeum Ikon, Klasztor Prawosławny
# bilet- kładka Śliwno-Waniewno - Narwiański Park Narodowy
# opłata przewodnika regionalnego
# opłaty parkingowe
# kawa, herbata gratis w autokarze
# ubezpieczenie NNW
Hotel 3 gwiazdkowy*** miejscowość Supraśl
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